LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311, fakss: 65707315
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383,

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 18
Zilupē

28.12.2012.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
01.12.2012. – 28.12.2012.
2. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par 2012.gada budžetu.”
3. Latvijas Olimpiskās komitejas iesnieguma izskatīšana.
4. Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komitejas iesnieguma izskatīšana.
5. Zilupes Romu Katoļu Draudzes iesnieguma izskatīšana.
6. Par Amatu sarakstu 2013.gadam.
7. Par XXXXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
8. Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana.
9. Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Zilupes novada pašvaldības nolikums”
10. Par adreses precizēšanu.
11. Par zemes izdalīšanu nomā.
12. Par ierobežojuma zīmes atcelšanu pilsētas ielās.
13. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
14. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu.
15. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
16. Par adrešu maiņu Zilupes novada Lauderu pagastā.
17. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes
pagastā.

18. Par adrešu maiņu Zilupes novada Pasienes pagastā.
19. Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībai.
20.Par precizējumu pašvaldības domes 01.02.2012. 2.protokola, 12&
lēmumā „Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un
apgrūtinājumu apstiprināšanu.”
21.Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās
redakcijas pilnveidošanu.
22. Par atbildīgo personu noteikšanu par AS Latvenergo dāvanu karšu 500
kWh izsniegšanu.
23. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.10
“Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”.
24. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.14
“Par svētku pabalstiem”.
25. Par izpilddirektora iecelšanu.
26. Par sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs VAĻDENS
Taisa SEMJONOVA
Marija MEIKŠĀNE
Vladimirs ŅIKITINS
Ludmila MATVEJENKO
Sergejs FENČENKO
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Pieaicināti:
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE
Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAVCEVA
Juriste Larisa AĻBREHTE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā
Vasīlijs SOTČENKO - slims
Sergejs VANZOVIČS - slims
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs),

PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba
kārtība apstiprināta.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 11.12.2012. –
28.12.2012.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 11.12.012. – 28.12.2012.
2§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
2012.gada budžetu.”
Ziņo J.BONDARENKO
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par
valsts budžetu 2011.gadam”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 13 „ Par grozījumiem Zilupes
novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”:
1. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir
brīvi pieejami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā un Zaļesjes pagasta
administrācijas ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta
pārvaldes ēkā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 13 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības
Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”.
3§
Latvijas Olimpiskās komitejas iesnieguma izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Latvijas Olimpiskas komitejas 30.11.2012.
iesniegumu Nr.290 Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2013. Iesniegumā teikts,
ka 2013.gada 27.septembrī tiek rīkota Olimpiska diena Latvijā. Lai veiksmīgi izvestu
šo Olimpiskās dienas pasākumu pašvaldībā nepieciešams līdzfinansējums, kas ietver
sevī vienotas sporta formas iegādi sporta skolotājiem, kuri piedalās šajā pasākumā,
sporta inventāra iegādi, ko pasniegt sacensību uzvarētājiem u.tml.
Izvērtējot situāciju, bastoties uz Finanšu komitejas 27.12.2012. ieteikumu atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins,

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Latvijas Olimpiskās komitejas lūgumu ņemt vērā plānojot pašvaldības budžetu
2013.gadam.
4§
Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komitejas iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komitejas
05.12.2012. iesniegumu, kurā teikts, ka 2012.gada 2.janvārī tika noslēgts Zilupes
novada domes un Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komitejas sadarbības līgums Nr.1.
Sakarā ar to, Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komiteja lūdz turpināt sadarbības
līgumu un palielināt atalgojumu par telpu sakopšanu līdz 120 Ls mēnesī.
Izvērtējot situāciju, bastoties uz Finanšu komitejas 27.12.2012. ieteikumu atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.
Palielināt atalgojumu no 02.01.2013. 90,00 Ls mēnesī par
Sarkanā Krusta telpu sakopšanu Zilupē.
2.
Veikt izmaiņas sadarbības līgumā, kas ir noslēgts starp Latvijas
Sarkanā Krusta Ludzas komiteju un Zilupes novada
pašvaldību.
5§
Zilupes Romu Katoļu Draudzes iesnieguma izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes Romu Katoļu Draudzes 23.11.2012.
iesniegumu Nr.1718, kurā tika lūgts nodrošināt ar malku apkures periodā Katoļu
baznīcu.
Izvērtējot situāciju, bastoties uz Finanšu komitejas 27.12.2012. ieteikumu un
pamatojoties uz 24.02.2011. apstiprināto nolikuma ,,Nolikums par Zilupes novada
pašvaldības
līdzfinansējumu
sabiedriskajām
organizācijām
(biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” 1.4.2.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Nodrošināt Zilupes Romu Katoļu baznīcu ar malku 2012./2013.gada apkures sezonā.
6§
Par Amatu sarakstu 2013.gadam
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Amatu sarakstu uz 01.01.2013. ar sekojošiem papildinājumiem:
1. Iekļaut Amatu sarakstā jaunu amata vienību – izpilddirektors; projekta
vadītājs;
2. Palielināt darba algu Pasienes pagasta komunālā dienesta traktora vadītājam
no 200 Ls uz 300 Ls;
3. Likvidēt sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu;
4. Noteikt jurista likmi 0,75 slodzi;
7§
Par XXXXXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Ziņo B.ČEBOTARE
Zilupes pašvaldības dome izskatīja XXXXX, dz.XXXXX, dzīvo XXXXX,
27.12.2012. iesniegumu, kurā viņš lūdz anulēt dzīvesvietas deklarēšanu XXXXX,
p.k.XXXXX, kura bija reģistrēta pēc nomas līguma, pēc adreses XXXXX, sakarā ar
to, ka ir miris dzīvokļa īrnieks XXXXX, kura bija noslēgusi nomas līgumu ar
XXXXX.
Izvērtējot lietas apstākļus, un sakarā ar to, ka nav sniegts XXXXX paskaidrojums,
atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (V.Ņikitins), nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošai domes sēdei.
8§
Par iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Pašvaldība 17.09.2012. ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr.10 „Saistošie noteikumi
par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc
stāvokļa uz 01.09.2011., un tas nav samaksāts līdz 01.10.2012. var pieteikties NAP.
Uz doto brīdi ir saņemti 4 iesniegumi par piedalīšanos nekustamā īpašuma nodokļa
atbalsta pasākumā.
Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likumu,
pašvaldības domes izdotajiem Saistošiem noteikumiem Nr.10 „Saistošie noteikumi
par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Atļaut sekojošam personām piedalīties nodokļa atbalsta pasākumā:
1.1. XXXXX NAP pamatparāda summa 33,49 Ls;
1.2. XXXXX NAP pamatparāda summa 20,07 Ls;
1.3. XXXXX NAP pamatparāda summa 5,51 Ls;
1.4. XXXXX NAP pamatparāda summa 31,32 Ls;

9§
Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes
novada pašvaldības nolikums”
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā saistošie
noteikumi Nr.14 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības
nolikumā” uz 3 lapām un to paskaidrojuma raksts.

10§
Par adreses precizēšanu
Izskatot Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas XXXXX 30.11.2012. iesniegumu,
reģistrēts 11.12.2012. ar Nr.334, ar lūgumu precizēt adresi adrešu reģistrā no
XXXXX, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads LV-5722 uz XXXXX, Lauderu
pagasts, Zilupes novads LV-5722,
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Precizēt adresi adrešu reģistrā no Saules iela XXXXX, Lauderu pagasts, Zilupes
novads LV-5722 uz XXXXX, Lauderu pagasts, Zilupes novads LV-5722.

11§
Par zemes izdalīšanu nomā
Ziņo M.MEIKŠĀNE
11.1. ar XXXXX
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, XXXXX 07.12.2012. iesniegumu ar
Reģ.Nr.326, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 700 kv.m. platība,
kad.nr.6817-003-0273.
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 Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214
„Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves
zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka
pārvaldību nodrošina pašvaldības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību 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 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt XXXXX, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 700 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0273 Brīvības ielā 35a, Zilupe, Zilupes
novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar XXXXX, personas kods XXXXX, uz
zemes vienību 700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0273 Brīvības ielā
35a, Zilupe, Zilupes novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz
ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
11.2. ar XXXXX
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, XXXXX 04.12.2012. iesniegumu ar
Reģ.Nr.318, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 0.70 ha platība,
kad.nr.6884-007-0032; 1.30 ha platība, kad.nr.6884-007-0033; 0.1020 ha platība,
kad.nr. 6884-007-0135; 0.3360 ha, kad.nr. 6884-007-0136; 1.80 ha platība,
kad.nr.6884-007-0137; 0.40 ha platība, kad.nr.6884-007-0138; 0.35 ha, kad.nr.6884007-0159; 0.70 ha platība, kad.nr.6884-007-0130.
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 Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214
„Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves
zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka
pārvaldību nodrošina pašvaldības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību 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 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt XXXXX, personas kods XXXXX, nomā zemes vienības 0.70 ha
platība, kad.nr.6884-007-0032; 1.30 ha platība, kad.nr.6884-007-0033; 0.1020 ha
platība, kad.nr.6884-007-0135; 0.3360 ha, kad.nr.6884-007-0136; 1.80 ha platība,
kad.nr.6884-007-0137; 0.40 ha platība, kad.nr.6884-007-0138; 0.35 ha, kad.nr.6884007-0159; 0.70 ha platība, kad.nr.6884-007-0130. XXXXX Pasienes pagasts, Zilupes
novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar XXXXX, personas kods XXXXX, uz
zemes vienībām 0.70 ha platība, kad.nr.6884-007-0032; 1.30 ha platība, kad.nr.6884007-0033; 0.1020 ha platība, kad.nr.6884-007-0135; 0.3360 ha, kad.nr.6884-0070136; 1.80 ha platība, kad.nr.6884-007-0137; 0.40 ha platība, kad.nr.6884-007-0138;
0.35 ha, kad.nr.6884-007-0159; 0.70 ha platība, kad.nr.6884-007-0130 XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja, pamatojoties uz
ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
11.3. ar XXXXX

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, XXXXX 07.12.2012. iesniegumu ar
Reģ.Nr.341, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 0.80 ha platība,
kad.nr.6896-007-0121.
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 Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214
„Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves
zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka
pārvaldību nodrošina pašvaldības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību 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 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt XXXXX, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 0.80 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-007-0121, XXXXX, Zaļesjes pagasts, Zilupes
novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar XXXXX, personas kods XXXXX, uz
zemes vienību 0.80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-007-0121, XXXXX,
Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja, pamatojoties uz
ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
11.4. ar XXXXX

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, XXXXX 17.12.2012. iesniegumu ar
Reģ.Nr.340, par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 2.30 ha platība,
kad.nr.6896-002-0066-1.10, 6896-004-0068-1.20.
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 Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214
„Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves
zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka
pārvaldību nodrošina pašvaldības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību 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 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt XXXXX, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 2.30 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-002-0066-1.10, 6896-004-0068-1.20, XXXXX,
XXXXX, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 2017.gada
31.decembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar XXXXX, personas kods XXXXX, uz
zemes vienību 2.30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-002-0066-1.10, 6896004-0068-1.20, XXXXX, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja, pamatojoties uz
ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.

12§
Par ierobežojumu zīmes Nr.306 atcelšanu Zilupes pilsētas ielās
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ierobežojumu zīmes Nr.306
„Kravas automobiļiem braukt aizliegts” atcelšanu pilsētas ielās. Izvērtējot situāciju un
lietas apstākļus, pamatojoties uz 15.12.1998. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.456
„Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”
Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,
L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atcelt ierobežojumu zīmes Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” Zilupes
pilsētas
ielās.
13§
Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot
XXXXX,
dzīvo
XXXXX,
Zilupē,
Zilupes
nov.,
18.12.2012.iesniegumu, reģ.18.12.2012. ar Nr.342, par zemes gabala 920 kv.m platībā
noteikšanu XXXXX, Zilupe, Zilupes nov., saimniecības ēkas uzturēšanai.
Pamatojoties uz saimniecības ēkas izpildprojektu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 920 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0309 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0309) XXXXX,
Zilupē, Zilupes nov., XXXXX, personas kods XXXXX, piederošās saimniecības ēkas
uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otrās daļas
2.punktu, zemes gabals 920 kv.m platībā kadastra apzīmējumu 6817 002 0309
XXXXX, Zilupē, Zilupes nov. ir piekrītošs Latvijas valstij.
14§
Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par
zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un

topogrāfijas daļas izgatavoto Zemes robežu plānu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt zemes kopplatību 5.81 ha platībā, kad.nr.6896 004 0093, Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads.
1. Plāns izgatavots pamatojoties uz Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemes
komisijas 1996.gada 7.maija lēmumu Nr.43 „Par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu”, zemes vienībai apgrūtinājumu nav.
2. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).
15§
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKANS
Izskatot XXXXX, p.k. XXXXX, 2012.gada 20. decembra iesniegumu par atļaujas
izsniegšanu veikt uz viņam piederošā nekustāmā īpašuma komercdarbību,
noskaidroja, ka XXXXX, p.k.XXXXX, īpašumā ir nekustāmais īpašums - zeme
XXXXX, kas atrodas XXXXX, Zaļesjes pagastā, Zilpes novadā, ar kadastra numuru
6896 004 0003, uz kura XXXXX vēlas būvēt komercdarbības objektus (veikalu,
kafejnīcu, u.c.) un nodarboties ar uzņēmējdarbību,
un ņemot vērā to, ka uzņēmējdarbības attīstība Zilupes novadā sekmēs saimnieciskās
darbības attīstību un mazinās bezdarbu, kā arī palielinās ieņēmumus novada budžetā
nodokļu maksājumu veidā,
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dome neiebilst komercdarbības objektu būvniecībai un komercdarbības veikšanai
XXXXX, p.k.XXXXX, nekustāmajā īpašumā - „XXXXX”, kas atrodas XXXXX,
Zaļesjes pagastā, Zilpes novadā ar kadastra numuru 6896 004 0003.
2.Norādīt XXXXX, ka komercobjektu būvniecībai jānotiek saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem veicot nepieciešamās darbības,
saistītas ar nekustāmā īpašuma izmantošanu, un visu nepieciešamo atļauju saņemšanu
būvniecībai, u.c.

16§
Par adrešu maiņu Zilupes novada Lauderu pagastā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0049 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Dirvāni”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Dirvāni”, Rjabije, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0064 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Iedzelme”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Iedzelme”, Litovskie, Lauderu pag., Zilupes nov..
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0084 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Jāņsēta”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Jāņsēta”, Rjabije, Lauderu pag., Zilupes nov..
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0024 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Ābeles”, Žlobnova, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Ābeles”, Gumineica, Lauderu pag., Zilupes nov..
5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0007 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Avoti”, Navinskie, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Avoti”, Litovskie, Lauderu pag., Zilupes nov..
6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0009 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Bidrija”, Navinskie, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Bidrija”, Litovskie, Lauderu pag., Zilupes nov..
7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0040 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Magonīte”, Navinskie, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Magonīte”, Litovskie, Lauderu pag., Zilupes nov..
8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0108 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Aura”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi „Aura”,
Paideri, Lauderu pag., Zilupes nov..
9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0035 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Ķirši”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi „Ķirši”,
Čiučiši, Lauderu pag., Zilupes nov..
10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0121 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Lekmini”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Lekmini”, Korņovka, Lauderu pag., Zilupes nov..
11. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0022 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Zemgaļi”, Grižovka, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi
„Zemgaļi”, Bolnti, Lauderu pag., Zilupes nov..
17§
Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes pagastā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome,
pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema
robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa
piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punkts
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var: lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās
robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 9.pantu un 11.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 4.punktu atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Zilupes novada Pasienes pagastā sekojošu ciemu: Dolgije,
Koļesņiki, Pasiene, Adamova, Tarčilova, Gorniki, Pricimova, Piragova, Gorbači,
Katalova, Šikucki, Dauguļova, Garaņi, Biksi, Škauna, Pedeļova, Šuškova, Kozlova,
Žoglova, Pinti, Tiuļova, Zaborje, Meikšāni, Kolnačova, Rieči, Guzenki, Latišonki,
Šeški, Skripčina, Pirdova, Kazaki, Grišina, Ļauzina, Konovalova, Noviki, Sapatņi
un Trubilova, teritoriju robežas saskaņā ar karti pielikumā (SZ dgn formātā).
18§
Par adrešu maiņu Zilupes novada Pasienes pagastā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,
L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0192 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Smirnovi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
106313435) uz adresi „Smirnovi 1”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0189 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Smirnovi”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
106366880) uz adresi „Smirnovi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0089 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Doņu Lejas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104723146) uz adresi „Doņu Lejas”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov..
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 003 0039 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Daņiļenoki”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
106313773) uz adresi „Daņiļenoki”, Piragova, Pasienes pag., Zilupes nov..
5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 005 0029 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Kruticki”, Garaņi, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
103741072) uz adresi „Kruticki”, Biksi, Pasienes pag., Zilupes nov..
6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0082 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Salnas”, Garaņi, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 106367761)
uz adresi „Salnas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0123 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Dzirnavnieki”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
106287671) uz adresi „Dzirnavnieki”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov..
8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0005 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Birzes”, Pirdova, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104722650) uz adresi „Birzes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov..
9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0072 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Sarmas”, Ļauzina, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104238732) uz adresi „Sarmas”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov..

10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0128 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Čivčiši”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 106313781)
uz adresi „Čivčiši”, Kolnačova, Pasienes pag., Zilupes nov..
11. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0037 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Mežvidi”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104239131) uz adresi „Mežvidi”, Kolnačova, Pasienes pag., Zilupes nov..
12. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0064 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Strazdiņi”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
106366928) uz adresi „Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov..
13. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0036 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Zīlītes”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 106367874)
uz adresi „Zīlītes”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov..
14. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0010 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Dzilna”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104239076) uz adresi „Dzilna”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov..
15. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0043 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Galapļavas”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104721913) uz adresi „Galapļavas”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov..
16. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0003 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Liepas”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104239068) uz adresi „Liepas”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov..
17. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0046 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Matuseviši”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104721890) uz adresi „Matuseviši”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov..
19§
Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībai
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot
XXXXX,
dzīvo
XXXXX,
Zilupē,
Zilupes
novads,
18.12.2012.iesniegumu, reģ.18.12.2012. ar Nr.342, par saimniecības ēkas uzturēšanai
nepieciešamās zemes platības 920 kv.m noteikšanu (kadastra apzīmējums 6817 002
0309) XXXXX, Zilupe, Zilupes nov. un adreses piešķiršanu saimniecības ēkai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt XXXXX, personas kods XXXXX, saimniecības ēkai adresi XXXXX,
Zilupe, Zilupes nov., kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0309 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0309).
20§
Par precizējumu pašvaldības domes 30.11.2012. 16.protokola, 9& lēmumā „Par
uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu.”
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.11.2012.protokols Nr.16, 9&
lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.11.2012. protokols 16,9& lēmumā „Par
uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu”.
Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.11.2012.protokola Nr.16,9& lēmums
„Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu.”

21§
Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas
pilnveidošanu
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta 1.punktu
un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.2.punktu, Zilupes novada dome
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pilnveidot Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmo redakciju
atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot
Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju.
2. Publicēt lēmumu Zilupes novada pašvaldības mājas lapā – www.zilupe.lv.
22§
Par atbildīgo personu noteikšanu par AS Latvenergo dāvanu karšu 500 kWh
izsniegšanu
Ziņo J.VOITKEVIČA
Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Par atbildīgo personu par AS Latvenergo dāvanu karšu 500 kWh izsniegšanu no
02.01.2013. nozīmēt Zilupes novada sociālā dienesta sekretāri Olgu Klovani.
23§
Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par
vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”
Ziņo O.AGAFONOVS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Zilupes novada
dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna
piedzimšanu”” (Pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no
VARAM publicēt vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicēt
pašvaldības mājaslapā internetā.
24§
Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par
svētku pabalstiem”
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Zilupes novada dome
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Osipovs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par svētku pabalstiem”” (Pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no
VARAM publicēt vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicēt
pašvaldības mājaslapā internetā.
25§
Par izpilddirektora iecelšanu
Ziņo O.AGAFONOVS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu
Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,
L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Iecelt par Zilupes novada pašvaldības izpilddirektori Ainu Borsuku ar 2013.gada
2.janvāri.
26§
Par sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu
Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,
L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atbrīvot J.Voitkeviču no Zilupes novada sociālā dienesta vadītājas pienākumu
pildīšanās ar 30.12.2012.

Domes sēde slēgta plkst. 15.00

Sēdi
O.Agafonovs
Protokolēja
J.Voitkeviča

vadītāja:

