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LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiľa ielā 13, Zilupē, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315, e-pasts:zilupesdome@e-apollo.lv
Uzľēmuma reģistrācijas Nr.90000017383,

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Zilupē

2012.gada 17.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 9.30
Sēdi atklāj plkst. 9.30

Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no

01.12.2011. – 17.01.2012.
2. Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2012.gadā Zilupes novadā” apstiprināšanu.
3. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.3 ”Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” apstiprināšanu.
6. Par Delegēšanas līguma slēgšanu.
7. Par ģeotelpisko pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
8. SIA”Zilupes VSAC” iesnieguma izskatīšana.
9. Par valsts nekustamā īpašuma pārľemšanu.
10. Par zemes lietojuma maiľu, zemes transformāciju, sadarbību un
pašvaldības līdzfinansējumu.
11. Par adrešu piešķiršanu.
12. Par mērķa grupu noteikšanu.
13. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.

14. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā.
15. Par pārstāvju deleģēšanu SIA ”Zilupes LTD” Iepirkumu komisijas

sastāvā.
16. Dzīvokļu komisijas atzinuma izskatīšana.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka
Piedalās –
Deputāti: Taisa SEMJONOVA
Leonīds OSIPOVS
Nikolajs JEFIMOVS
Marija MEIKŠĀNE
Vladimirs ĽIKITINS
Ludmila MATVEJENKO
Sergejs FENČENKO
Vitālijs VAĻDENS
Gunārs SMUĻKO
Vasīlijs SOTČENKO

Oļegs AGAFONOVS

Pieaicināti:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Bāriľtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE
Sociālā dienesta vadītā Jeļena VOITKEVIČA
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Sergejs VANZOVIČS
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, G.Smuļko, V.Sotčenko)
PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība
apstiprināta.
1&
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.12.2011. –
17.01.2012.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 01.12.2011. – 17.01.2012.

2&
Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā
Zilupes novadā” apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.un
41.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins,
L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2012.gadā Zilupes novadā.”
3&
Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā” apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta
ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo
daļu, Ministru Kabineta 30.03.2010.noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR - 11
deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā”.
4&
Par saistošo noteikumu Nr.3 ”Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem
traucējumiem” apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pant trešo daļu, atklāti balsojot: PAR 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 ”Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem”.
5&
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Zilupes novadā” apstiprināšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatot jautājumu par Saistošo noteikumu Nr.4
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”
apstiprināšanu,

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos
par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem, un
“Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6.pantu, kas nosaka, ka Vietējās pašvaldības atbilstoši
savām funkcijām, uzdevumiem un kompetencei, kā arī Latvijas Republikai saistošām
starptautiskajām tiesību normām ikgadējā budžeta ietvaros: 1) organizē savu funkciju izpildei
nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju
finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās
informācijas aprites jomā, piemēram, ar valsts aģentūru “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra” un Valsts zemes dienestu; 2) nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās
informācijas
un
pakalpojumu
savlaicīgu
atjaunināšanu
un
uzturēšanu;
3) nodrošina padotajās institūcijās un iestādēs šā likuma prasību ievērošanu ģeotelpiskās
informācijas aprites jomā. un 13.panta 6.daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai
nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un
uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās
informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, un 13.panta 7.daļu, kas nosaka, ka vietējai
pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma
līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Ja minēto pārvaldes uzdevumu
deleģē Valsts zemes dienestam, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par vietējās
pašvaldības administratīvo teritoriju Valsts zemes dienests uztur centrālajā datubāzē saskaņā
ar šā panta piektajā daļā noteikto kārtību un 8. daļu, kas nosaka, ka datubāzē uzkrāto
informāciju izplata vietējā pašvaldība un Valsts zemes dienests atbilstoši savā datubāzē
uzkrātajam datu apjomam, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens,
V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome, nolemj:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” saskaľā ar pielikumu.
2. Uzdot sekretārei :
2.1. saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 1.daļu, kas nosaka, ka dome
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, kura ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē
pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu
atzinumu, triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, saistošos noteikumus Nr.4
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
saskaľošanai;
2.2. saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 5.daļu, kas nosaka Novada dome
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas
izdevumā.”, saistošos noteikumus Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Zilupes novadā” pēc to apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā publicēt Zilupes novada domes informatīvajā izdevumā „Zilupes novada
vēstis”.
2.3 saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 6. daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā, un
novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta

vai pilsētas pārvaldēs,
nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu Zilupes novada
pašvaldības mājaslapā www.zilupe.lv, un to izlikšanu redzamā vietā Zilupes novada
pašvaldības ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
6&
Par Delegēšanas līguma slēgšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatot jautājumu Par Deleģēšanas līguma
slēgšanu,
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
un vadoties no 2009.gada 17.decembra Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības atbilstoši savām funkcijām, uzdevumiem un kompetencei, kā
arī Latvijas Republikai saistošām starptautiskajām tiesību normām ikgadējā budžeta ietvaros:
1) organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu
un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina
sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites jomā, piemēram, ar valsts
aģentūru “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un Valsts zemes dienestu;
2) nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu
savlaicīgu atjaunināšanu un uzturēšanu;
3) nodrošina padotajās institūcijās un iestādēs šā likuma prasību ievērošanu
ģeotelpiskās informācijas aprites jomā,
un Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, kas nosaka, ka vietējā
pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo
teritoriju, izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai,
veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo
datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību,
un iepriekš minētā likuma 13.panta septīto daļu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir
tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, un šā likuma Pārejas noteikumu 6.punkts
nosaka, ka likuma 13.panta sestajā daļā minēto augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzi izveido vai šā likuma 13.panta septītajā daļā minēto deleģējuma līgumu
noslēdz 6 (sešu) mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.
Kā arī vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrās daļas, kas nosaka,
ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus, un 45.panta otrās daļas, kas nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes
uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē
tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja
deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo
tiešās pārvaldes iestādi,
un ņemot vērā prasības datu bāzes uzturētājam, kas bija noteiktas, ka datu bāzes tam
jāatrodas pēc iespējas tuvāk Zilupes novada pašvaldības administratīvajam centram un
uzľēmumam jānodarbojas ar mērniecību, minētiem kritērijiem atbilst tikai SIA
„Kvintesence”, reģistrācijas Nr. 42403023757, juridiskā adrese Stacijas iela 44, Ludza, LV-

5701, ar kuru jau iepriekš Zilupes novada pašvaldība sadarbojās un šī sadarbība bija
veiksmīga,
un priekšlikumu Deleģējuma līgumu par Zilupes novada pašvaldības topogrāfiskās
informācijas datubāzes uzturēšanu slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, atklāti balsojot: PAR - 11
deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Slēgt Deleģējuma līgumu par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes izveidošanas un uzturēšanas funkcijas nodrošināšanu (turpmāk- ADTID
uzturēšana) Zilupes novada administratīvajā teritorijā uz vienu gadu ar SIA „Kvintesence”,
reģistrācijas Nr. 42403023757, juridiskā adrese Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701.
1. Pilnvarot Zilupes novada domes priekšsēdētāju Oļegu Agafonovu parakstīt
Deleģējuma līgumu.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības sekretārei nosūtīt Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai Deleģējuma līguma projektu saskaľošanai.
7&
Par ģeotelpisko pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatot jautājumu Par ģeotelpiskajiem
pakalpojumiem,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, Zilupes
novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra Saistošo noteikumu nr. 4 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” 3.punktu, kas nosaka, ka Novada
administratīvajā teritorijā mērogā 1:500 augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē Zilupes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai
ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar Ziluupes novada domes
lēmumu, un 2012.gada17.janvāra Zilupes novada domes sēdes lēmumu „Par deleģēšanas
līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1, 6.§), ar kuru ir nolemts slēgt deleģēšanas līgumu par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkcijas nodrošināšanu ar
SIA „Kvintesence” (reģ. Nr. 42403023757) un saskaľā ar SIA „Kvintesence” iesniegto
piedāvājumu par ģeotelpiskajiem pakalpojumiem, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Apstiprināt maksu par SIA „Kvintesence” sniegtajiem ģeotelpiskajiem pakalpojumiem:
Nr.p.k.

Pakalpojumi

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā lietu sarkano
līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu
planšetēs, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Plātība 0,3 ha

1.1

Izcenojums,
LVL

9,85

1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2
3.
4.

5.

6.

7.

7.1
7.2
8.

0,3 ha līdz 0,5 ha
0,5 ha līdz 1,0 ha
Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana,
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un
nosūtīšana pašvaldībai
Garums līdz 300m
Virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Viens objekts
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana
pašvaldībai
Viens objekts
Ielu sarkano līniju pārbaude pašvaldības teritoriju detālajos
plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē un nosūtīšana
pašvaldībai
Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts
Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē,
reģistrācija un nosūtīšana pašvaldībai
Viens objekts
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana
pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas
objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
Platība līdz 1,0 ha
Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha
Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanas līnijas
u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu
izcenojumos
Viens objekts (viena zemes vienība

11,30
14,50
5,30

7,40
3,30
5,75

5,75

1,85

5,75

15,15
4,25

1,50

2. Noteikt, ka sniegtie maksas pakalpojumi ir apliekami ar pievienotās vērtības
nodokli, saskaľā ar LR normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikt, ka samaksa par ģeotelpiskajiem pakalpojumiem tiek ieskaitīta SIA
„Kvintesence” norēķinu kontā.
4. Līdzekļus, kurus SIA „Kvintesence” saľem par lēmuma 1.punktā sniegtajiem
pakalpojumiem izlieto deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei.
5. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 19.janvārī.
6. Uzdot Zilupes novada pašvaldības sekretārei protokola izrakstu „Par
ģeotelpiskajiem pakalpojumiem” izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā (Zilupē,
Raiľa ielā 13).
7. Uzdot IT speciālistam A.Dembovskim publicēt lēmumu „Par ģeotelpiskajiem
pakalpojumiem” laikrakstā „Zilupes novada vēstis” ( vai mājas lapā ).
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
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SIA ”Zilupes VSAC” iesnieguma izskatīšana.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatot SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” valdes locekles xxxxx
2012.gada 12.janvāra iesniegumu, reģistrēts Zilupes novada pašvaldībā 13.01.2012.g.ar Nr.7,
par līguma slēgšanu par finansējuma palielināšanu LVL 2090,00 sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanai Zilupes novada iedzīvotājiem 2012.gadā, un
ņemot vērā to, ka Zilupes novada pašvaldība ir SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes
centra” 100 % daļu turētājs, un
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, kur
teikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību.
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta septīto daļu, kas nosaka, pašvaldībai
ir autonomā funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.), un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmo daļu, kas nosaka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes,
dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens,
V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome, nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” par papildus
finansējuma LVL 2090,00 piešķiršanu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai Zilupes
novada iedzīvotājiem 2012.gadā.
2. Līdzekļus piešķirt no Zilupes novada pašvaldības budžetā paredzētiem līdzekļiem.
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Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatīta Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 11.01.2012.vēstule
Nr.6-1/15 ar priekšlikumu Zilupes novada pašvaldībai pārľemt bez atlīdzības savā īpašumā
nekustamo īpašumu Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novads, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 8232 kv.m. platībā un uz tā esošās administratīvās
telpas ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 6817 001
0175 002.
Nekustamais īpašums Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novadā, ar kadastra numuru 6817 001
0175, nepieciešams Zilupes novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai palīdzības sniegšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novada iedzīvotājiem.
Ľemot vērā visu iepriekš minēto, saskaľā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 42.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 9.punktiem, Zilupes
novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko,
V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats -

likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts,
nolemj:
Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Zilupes novada pašvaldībai īpašumā
bez atlīdzības nekustamo īpašumu Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novads, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 8232 kv.m. platībā un uz tā esošās
administratīvās telpas ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 001, garāžas ar kadastra
apzīmējumu 6817 001 0175 002.
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novads, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra numuru 6817 001 0175, nepieciešams sekojošu
pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
1.1. telpu, kas nepieciešamas palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
2. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes
novads, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 6817 001 0175, pārľemšanu un
koroborāciju zemesgrāmatā.
3. Izveidot nekustamā īpašuma Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novads, kas sastāv no
zemesgabala ar kadastra numuru 6817 001 0175, pārľemšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja vietnieks xxxxxx;
3.2. Komisijas locekļi:
3.2.1. grāmatvede xxxxxx;
3.2.2. juriste xxxxxx;
3.2.3. saimniecības vadītāja xxxxxx.
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.
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Par zemes lietojuma maiņu, zemes transformāciju, sadarbību un pašvaldības
līdzfinansējumu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Zilupes novada pašvaldības dome 2012,gada 12.janvārī saľēma īpašuma „Mežsala”
kadastra numurs 6896 008 0036, atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, īpašnieku xxxx,
xxxx, xxxxx un xxxx iesniegumu, kurā Zilupes novada pašvaldībai tiek lūgts:
1. Noteikt jaunajā Zilupes novada pašvaldības teritoriālajā plānojumā īpašumam
„Mežsala” jaunu lietošanas mērķi,
2. Transformēt daļu no īpašuma „Mežsala” meža zemes un lauksaimniecības
izmantojamās zemes par citām zemēm,
3. Piedāvāts pašvaldībai līdzfinansēt smilts-grants atradni īpašumā „Mežsala”,
Iesniegums reģistrēts Zilupes novada pašvaldības lietvedībā ar Nr.6.
Izskatot iesnieguma katru daļu atsevišķi Zilupes novada dome noskaidro un pieľem
lēmumus par sekojošo:
1. Īpašums „Mežsala” sastāv no diviem zemesgabaliem: ar kadastra numuru 6896 008
0036 0hektāru platībā, un ar kadastra numuru 6896 008 0035 2,3 hektāru platībā.
Zemesgabalam ir noteikts lietošanas veids – lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži.
Īpašnieki iecerējuši zemesgabalā ar kadastra numuru 6896 008 0036 ierīkot smilts – grants
atradni, tāpēc lūdz Zilupes novada pašvaldību jaunajā Zilupes novada pašvaldības teritoriālajā
plānojumā īpašumam „Mežsala” noteikt jaunu lietošanas mērķi – derīgo izrakteľu ieguves
teritorija. Zilupes novada pašvaldībai spēkā ir 2006.gada 27.jūlijā pieľemtais teritoriālais
plānojums 2006. – 2018. gadam, kurā minētajam īpašumam ir noteikts lietošanas veids lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži, un teritoriālais plānojums neparedz lietošanas

mēķa maiľu. Ar 2011 .gada 27.janvāra Zilupes novada domes lēmumu tika pieľemt lēmums
izstrādāt jaunu Zilupes novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, un ar 2011.gada
24.februāra lēmumu Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, kas dotajā
brīdī tiek izstrādāti,
Ľemot vērā augstākminēto, un vadoties no Likuma par pašvaldībām 21. panta 27.
punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu,
teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus 23.panta
2.daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo
zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumu un Ministru
kabineta noteikumi 2009.gada 6.oktobra Noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 3.punkta 3.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, atklāti balsojot: PAR
- 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1) Neiebilst jaunajā Zilupes novada teritoriālajā plānojumā un attīstības programmā
īpašumam „Mežsala” noteikt lietošanas mērķi – derīgo izrakteľu ieguves teritorija (kods
0401).
2.Iesniegumā tiek lūgts izsniegt atļauju īpašuma „Mežsala” ar kadastra numuru 6896 008
0036 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3,5 hektāru platībā un meža zemes 2,3 hektāru
platībā transformācijā par citām ( pārejām ) zemēm ar kopējo platību 5,8 hektāri.
Ľemot vērā augstākminēto, un vadoties no Likuma par pašvaldībām 21. panta 27.
punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10. panta 1.daļa, kas nosaka, ka Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļa, kas nosaka, ka
Zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai
nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību.
To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes
vienības daļa, un Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes
transformācijas noteikumi” 23.punktu, kas nosaka, ka novada vai apriņķa dome sniedz
atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un
plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma
atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam. Ja meža zeme tiek
transformēta, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, republikas pilsētas, novada vai
apriņķa dome atzinumā norāda informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
attiecīgā projekta īstenošanā,saskaľā ar Zilupes novada teritorijas plaľojumu 2006. –
2018.gadam, kas apstiprināti kā novada saistošie notiekumi ar 2006.gada 27.jūlija Zilupes
novada domes lēmumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens,
V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome, nolemj:

1) Atļaut transformēt lauksaimniecības izmantojamo zemi 3,5 hektāru platībā un meža
zemi 2,3 hektāru platībā par pārejām zemēm ar kopējo platību 5,8 hektāri īpašumā „Mežsala”
Zaļesjes pagastā Zilupes novadā ar kadastra Nr. 6896 008 0036.
3.Iesniegumā tiek piedāvāts izskatīt jautājumu par Zilupes novada pašvaldības dalību
smilts-grants atradnes izveidē un izstrādē īpašumā „Mežsala” ar līdzfinansējumu LVL 100 (
simts lati ) ar iespēju katru gadu pašvaldības vajadzībām izmantot līdz 100 m3 derīgā
materiāla.
Ľemot vērā to, ka piedāvātais iesniegumā ir izdevīgs Zilupes novada pašvaldībai, un
vadoties no Likuma par pašvaldībām 15. panta 10. Punktu, kas nosaka, ka Pašvaldībām ir
autonomās funkcijas sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu; un 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1/ Līdzfinansēt smilts-grants atradnes izveidošanu un izstrādi īpašumā „Mežsala”
Zaļesjes pagastā Zilupes novadā ar kadastra Nr. 6896 008 0036 LVL 100 ( simts latu ) apmērā
no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ar iespēju katru gadu pašvaldības
vajadzībām izmantot 1000 m3 derīgā materiāla.
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Par adrešu piešķiršanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 05.12.2011. vēstuli Nr. 2-04.1-L/4324 par
ziľu sniegšanu Valsts adrešu reģistram, izvērtējot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas
datu atbilstību faktiskai situācijai,
pamatojoties uz MK 03.11.2009. noteikumu
Nr.1269„Adresācijas sistēmas noteikumi“ prasībām, likuma „Par pašvaldībām“21. panta 27.
punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Piešķirt zemes vienībām adreses.
Lēmums pielikumā.
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Par mērķa grupu noteikšanu
Ziņo J.VOITKEVIČA
Saskaľā ar 16.01.2012. Vienošanās par grozījumiem 2010.gada 22.aprīlī noslēgtajā
Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr.99 2.punktu, kas paredz, ka Apdāvinātais nodrošina, ka
sociālā atbalsta kampaľa ietvaros Apdāvinātais veic visu dāvanu karšu „Elektrības norēķinu
kartes – 500 kWh” izplatīšanu un nodošanu :
1) GMI pabalsta saľēmēju mājsaimniecībām līdz 2011.gada 31.decembrim;
2) trūcīgo ģimeľu ar bērniem mājsaimniecībām līdz 2012.gada 31.martam;
3) sociāli mazaisargātām mājsaimniecībām pēc pilsētu un novadu pašvaldību
noteiktajiem mērķa grupu kritērijiem līdz 2013.gada 31.martam un Sociālā dienesta vadītājas
J.Voitkevičas piedāvājumu izsniegt „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” tām trūcīgām
mājsaimniecībām, kas iepriekš bija saľēmušas tikai 1 „Elektrības norēķinu karti – 500 kWh”.

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins,
L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Noteikt mērķa grupu, kam tiks izsniegtas „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” trūcīgas
mājsaimniecības, kas iepriekš bija saľēmušas vienu Latvenergo 500kWh karti.
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegto ieskaitāmo rezerves zemes fondā zemes
gabalu sarakstu, pašvaldībai radās nepieciešamība, lai dažas zemes vienības būtu pieskaitītas
pie pašvaldībai piekritīgajām zemēm.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4′.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka 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 veikšanai.
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).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi”, 13.punktu, Latvijas Republikas 2010.gada 6.jūlija likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
ceturto daļu, 4′.panta otrās daļas 1.punktu, 5.punktu un 6.punktu, Latvijas Republikas likums
„Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs,
V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Atzīt par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai sekojošus zemes gabalus:
1. zemes gabals 0,77 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar
kad.apzīmējumu 6817-003-0300 Zilupē, Zilupes novads un zemes lietošanas mērķis 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
2. zemes gabals 1,72 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar
kad.apzīmējumu 6817-003-0305 Zilupē, Zilupes novads un zemes lietošanas mērķis 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
3. zemes gabals 0,3136 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar
kad.apzīmējumu 6817-003-0352 Zilupē, Zilupes novads un zemes lietošanas mērķis 0101

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) – piekrītošs Zilupes novada
pašvaldībai.
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Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā.
Ziņo O.AGAFONOVS
Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības darbiniekiem palielinājies darba apjoms,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Palielināt darba algu Zilupes vidusskolas lietvedei par 25 Ls.
2. Palielināt darba slodzes:
2.1.
Pasienes Tautas nama vadītājai no 0,5 uz 0,75;
2.2.
Saimniecības pārzinei no 0,25 uz 1,0;
3. Noslēgt Uzľēmuma līgumus:
3.1. ar xxxxx zemes ierīcības inženiera amatā uz 3 mēnešiem ar atalgojumu 250,- Ls
mēnesī;
3.1. ar xxxxx juriskonsulta amatā uz 6 mēnešiem ar atalgojumu 250,- Ls mēnesī.
4. Sakarā ar to, ka Ministru kabineta noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” finansējums
ir paredzēts tikai pedagogu darba samaksai, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, V.Sotčenko, M.Meikšāne),
PRET - nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās S.Fenčenko - pamats - likuma
”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts,
nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā sekojošas vienības:
1.1. Zilupes MMS direktore 457,- Ls mēnesī;
1.2. Direktora vietniece 0,5 slodze 175,- Ls mēnesī.
5. Zilupes novada pašvaldības domes juristei xxxx veikt attiecīgus grozījumus Zilupes novada
pašvaldības Amatu saraktā.
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Par pārstāvju deleģēšanu SIA ”Zilupes LTD” Iepirkumu komisijas sastāvā.
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot SIA „Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa V.Fitisova
16.01.2012. iesniegumu ar lūgumu deleģēt pārstāvjus no Zilupes novada pašvaldības SIA
”Zilupes LTD” izveidotajā iepirkumu komisijā viena cilvēka sastāvā un speciālistu iepirkumu
komisijas sekretāra pienākumu pildīšanai, sakarā ar konkursa procedūrām, kas skar projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Zilupē”
(identifikācijas
Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/001.
Izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(O.Agafonovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko,

G.Smuļko, V.Sotčenko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
V.Vaļdens - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “
11.panta 1.punkts, nolemj:
Deleģēt SIA ”Zilupes LTD” iepirkumu komisijas sastāvā no Zilupes novada pašvaldības
puses:
1. xxxxxx – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku
2. xxxxxx – juriskonsultu – iepirkumu komisijas sekretāra pienākumu pildīšanai.
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Dzīvokļu komisijas atzinuma izskatīšana.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada dome 2012.gada 16.janvārī saľēma Zilupes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas atzinumu par to, ka xxxxx atsakās atbrīvot savu dzīvokli Nr. 2, māja
Stacijas ielā 3, Zilupē, kas ir atzīta par esošo avārijas stāvoklī, un atsakās no visām
piedāvātām Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošām dzīvošanai derīgām dzīvojamām
platībām. Izskatot iesniegumu un uzklausot Dzīvokļu komisijas pārstāves xxxx
paskaidrojumus,
domes noskaidro, ka saskaľā ar SIA „Rēzeknes nami” reģistrācijas numurs
4240301073 Tehniskās apsekošanas atzinumu, daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā 3, Zilupē
Zilupes novadā atrodas avārijas stāvoklī un ēku tiek rekomendēts nojaukt. Uz atzinuma
Tehniskās apsekošanas atzinuma iesniegšanas brīdi mājā dzīvoja tikai viena iemītniece
dzīvoklī Nr. 2 . xxx. Dzīvoklis ir xxxx privātīpašums un ir reģistrēts Zemesgrāmatā 1999.gada
06.septembrī. Ľemot vērā to, ka māja ir atzīta par avārijas stāvoklī esošo un tajā turpmāk
uzturēties ir bīstami dzīvībai un veselībai, Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija
piedāvāja xxxx citas Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošās dzīvošanai derīgas dzīvojamās
platībās, no kurām xxxx atteicās.
Ņemot vērā augstākminēto, un to, ka citu dzīvojamo platību, ko piedāvāt xxxxx
Zilupes novada pašvaldībai nav, bet turpmākā uzturēšanās mājā Stacijas ielā 3, Zilupē ir
bīstama veselībai un dzīvībai, un pati māja ir nolietota un tās labiekārtošana un atjaunošana
nav rentabla un pašvaldībai ekonomiski neizdevīga, un, saskaľā ar atzinumu, māja ir
nojaucama, un kā vienīgā iespēja atbrīvot dzīvokli Nr. 2 mājā Stacijas ielā 3, Zilupē ir
pašvaldībai nopirkt šo dzīvokli,
vadoties no Likuma par pašvaldībās 15.panta otro daļu, kas nosaka, ka Pašvaldībai ir
autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana ...., un 15.panta devīto
daļu, kas nosaka, ka Pašvaldībai ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā, un Likuma par pašvaldībās 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka Pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs,
V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
1) Slēgt līgumu ar sertificētu vērtētāju par dzīvokļa Nr. 2 mājā Stacijas ielā 3, Zilupē
novērtēšanu.
2) Uzdot sertificētam vērtētājam novērtēt dzīvokli Nr. 2 mājā Stacijas ielā 3, Zilupē
un sniegt atzinumu par dzīvokļa pašreizējo tirgus vērtību.

Domes 1.sēde slēgta plkst.11.00
Sēdi vadīja
Protokolēja

O.Agafonovs
A.Borsuka

