LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311, fakss: 65707315, e-pasts:
dome@zilupe.lv
Reģistrācijas Nr.90000017383

SĒDES PROTOKOLS
Nr.10
Zilupē

28.11.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
25.10.2013. – 28.11.2013.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
3. Par domes lēmuma atcelšanu par nodokļu parāda piedziņu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
5. Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna Sāta” iesnieguma
izskatīšana.
6. Par Ziemassvētku pabalsta apmēru.
7. Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventarizācijas veikšanu.
8. Par Žurnāla „LOGS” abonēšanu 2014.gadā.
9. Par grozījumiem Zilupes vidusskolas nolikumā.
10. Par izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
11. Sabiedrības integrācijas fonda iesnieguma izskatīšana.
12. Par aizņēmuma veikšanu Valsts kasē.
13. Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
14. Par norāžu zīmju uzstādīšanu.
15. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Ivanu Kvjatkovsku.
16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma
slēgšanu ar Jūliju Griščenko.
17. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu ar Leonīdu Afoņkinu.
18. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
19. Par atļauju iegūt īpašumā zemes gabalu.
20. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
21. Par adreses apstiprināšanu un piešķiršanu Zilupes pilsētā Zilupes
novadā.

22. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0241 Baznīcas
iela 15A, Zilupe, Zilupes novads sadalīšanu divās zemes vienībās un
adreses piešķiršanu.
23. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
24. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma
izveidošanu.
25. Par konkursu „Labākais namīpašuma Ziemassvētku noformējums
Zilupes novadā”.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs VAĻDENS
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Anna PELIČEVA
Svetlana VOITKEVIČA
Alla ČEKSTERE
Leonīds OSIPOVS
Gunārs SMUĻKO
Sergejs FENČENKO
Roberts DOLGILEVIČS
Pieaicināti:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Izpilddirektore Aina BORSUKA
Nepiedalās Domes priekšsēdētājs: Oļegs AGAFONOVS – atvaļinājumā.
Sēdes vadītājs Vitālijs Vaļdens piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
25.10.2013. – 28.11.2013.
Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja vietnieka pārskatu par paveikto
darbu un domes lēmumu izpildes gaitu no 25.10.2013. – 28.11.2013.

2§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Ziņo V.VAĻDENS
1.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Vladislavam Čižikam p.k.
XXXXX.
Noskaidrots, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6896002-0091 pieder V.Čižikam, īpašums nav noformēts Zemesgrāmatā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam V.Čižikam par
nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 61,08.
V.Čižiks ir miris 2002.gada 26.novembrī. Mantinieki V.Čižika mantas un
saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Vladislavam Čižikam
p.k. XXXXX LVL 61,08 apmērā.
2.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Pelageyai Gaylis p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals
ar kadastra numuru 6896-002-0225 bija piešķirts Pelageyai Gaylis lietošanā.
Pelageya Gaylis mira 2007.gada 23.maijā. Mantinieki P.Gaylis
mantas un saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam P.Gaylis
aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto
zemesgabalu LVL 4,21 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Pelageyai Gaylis p.k.
XXXXX LVL 4,21 apmērā.
3.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Annai Kislickai p.k. XXXXX.

Noskaidrots, ka dzīvoklis Zaļesjes ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes
novadā ar kadastra numuru 6896-008-0355 pieder A.Kislickai, īpašums nav
noformēts Zemesgrāmatā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam A.Kislickai par
nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 10,52.
A.Kislicka mira 2011.gada 1.februārī. Mantinieki A.Kislickas mantas un
saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Annai Kislickai p.k.
XXXXX LVL 10,52 apmērā.
4.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Anfisai Sļadzinai p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6896-002-0104 bija piešķirts Anfisai Sļadzinai
lietošanā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam A.Sļadzinai par
nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 5,65.
A.Sļadzina mira 2000.gada 28.novembrī. Mantinieki A.Sļadzinas mantas un
saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Anfisai Sļadzinai p.k.
XXXXX LVL 5,65 apmērā.
5.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Valentīnai Žukovai p.k.
XXXXX.
Noskaidrots, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6896006-0038 pieder V.Žukovai, īpašums nav noformēts Zemesgrāmatā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam V.Žukovai par
nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 21,14.
V.Žukova mira 2004.gada 19.oktobrī. Mantinieki V.Žukovas mantas un
saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Valentīnai Žukovai p.k.
XXXXX LVL 21,14 apmērā.
6.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Olgai Ņikitinai p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6896-004-0046 bija piešķirts Olgai Ņikitinai
lietošanā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam Olgai Ņikitinai par
nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 6,46.
O.Ņikitina mira 2006.gada 17.oktobrī. Mantinieki O.Ņikitinas mantas un
saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Olgai Ņikitinai p.k.
XXXXX LVL 6,46 apmērā.
7.
2013.gada 19.novembrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Aleksandram Kāpustiņam p.k.
XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6896-002-0105 bija piešķirts Aleksandram
Kāpustiņam lietošanā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam Aleksandram
Kāpustiņam par nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
LVL 64,63. A.Kāpustiņš mira 2007.gada 7.augustā. Mantinieki A. Kāpustiņa
mantas un saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Civillikuma 1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Aleksandram
Kāpustiņam p.k. XXXXX LVL 64,63 apmērā.

3§
Par domes lēmuma atcelšanu par nodokļu parāda piedziņu
Ziņo V.VAĻDENS
2013.gada 25.oktobrī Zilupes novada dome pieņēma lēmumu
(protokols Nr.9, 5§, 2.punkts) piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no Ivetas Elksnes p.k.XXXXX LVL236,85 apmērā.
I.Elksne nomaksāja nekustamā īpašuma nodokļa parādu pilnā apmērā
līdz lēmuma nosūtīšanai izpildei zvērinātajam tiesu izpildītājam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.
punktu,41.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atcelt Zilupes novada domes 2013.gada 25.oktobra lēmumu (protokols
Nr.9, 5§, 2.punkts) par bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņu no Ivetas Elksnes p.k.XXXXX.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot I.Elksnei.
4§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma politiski represētās
personas Olgas Mutjanko p.k.XXXXX, dzīvo XXXXX, Rīgā, iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 50% apmērā par
viņai piederošo nekustamo īpašumu „Emīlijas” ar kadastra apzīmējumu
6896-002-0224 un „Grīvas”, ar kadastra apzīmējumu 6896-002-0194, kas
atrodas Plosku ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Olgai Mutjanko p.k.XXXXX nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50% apmērā par viņai piederošo nekustamo īpašumu
„Emīlijas” ar kadastra apzīmējumu 6896-002-0224 un „Grīvas”, ar kadastra
apzīmējumu 6896-002-0194, kas atrodas Plosku ciemā, Zaļesjes pagastā,
Zilupes novadā.

5§
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna Sāta” iesnieguma
izskatīšana
Zilupes novada domē izskatīts Latgales audžuģimenes atbalsta
biedrības „Muna Sāta” (turpmāk tekstā – biedrība) ierosinājums par
palīdzības apjoma palielināšanu audžuģimenēm, tieši, atlīdzības apmēra
palielināšanu audžuģimenēm par Zilupes novada nepilngadīgo bērnu
uzturēšanu, bērnu ārstniecības izdevumu segšanu, iesaistīšanās ES
programmās par pārtikas produktu komplektu izsniegšanu, piešķirt
audžuģimeņu bērniem bezmaksas pusdienas.
Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības budžeta iespējas un iespējamo
papildus izdevumu ietekmi uz citu pašvaldības funkciju finansēšanu,
pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta otrās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Iekļaut 2014.gada budžetā izdevumus LVL 100,50 (143,00 EUR)
apmērā audžuģimenēm par katra Zilupes novada pašvaldības bērna
uzturēšanu.
2.Pēc Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanas
veikt attiecīgus grozījumus Zilupes novada pašvaldības Saistošajos
noteikumos „Par Zilupes novada palīdzību audžuģimenēm”.
6§
Par Ziemassvētku pabalsta apmēru
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
6.punktu, Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošo
noteikumu Nr.14 „Par svētku pabalstiem” 6.2.punktu un Finanšu komitejas
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt Ziemassvētku pabalstu – LVL 4,00 (četru latu) apmērā dāvanu
iegādei Zilupes novada pašvaldības bērniem, kuri apmeklē Zilupes novada
vispārizglītojošās skolas un Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādes.

7§
Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventarizācijas veikšanu
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punkta
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Veikt pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventarizāciju novada domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz
01.01.2014.
2. Inventarizācijas veikšanai apstiprināt Zilupes novada pašvaldības
centrālo inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Vitālijs VAĻDENS;
Komisijas locekļi:
Izpilddirektore – Aina BORSUKA;
Zemes lietu speciāliste – Marija MEIKŠĀNE;
Galvenā grāmatvede – Jana BONDARENKO;
Bāriņtiesas sekretāre – Kristīne KUDRJAVCEVA;
Datorsistēmu un datortīklu administrators – Aivars DEMBOVSKIS.
3. Inventarizācijas veikšanai Zilupes novada pašvaldības iestādēs šo
iestāžu vadītājiem nozīmēt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
4. Inventarizāciju uzsākt 2014.gada 3.janvārī un pabeigt 2014.gada
21.janvārī.
5. Veikt naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2013.gada 31.decembri.
6. Veikt norēķinu inventarizāciju uz 2013.gada 31.decembri.
7. Iestāžu vadītājiem nodrošināt inventarizācijas komisijas locekļu
darba apstākļus.
8§
Par žurnāla „LOGS” abonēšanu 2014.gadā
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par Latvijas
pašvaldību savienības žurnāla „LOGS” abonēšanu 2014.gadam.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Abonēt žurnālu „LOGS” 2014.gadam – 30 eksemplārus mēnesī.

9§
Par grozījumiem Zilupes vidusskolas nolikumā
Ziņo A.ČEKSTERE
Zilupes novada pašvaldība izskatīja jautājumu par grozījumiem
01.08.2010. Zilupes vidusskolas nolikumā Nr.3.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās A.Čekstere - pamats likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā
daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izdarīt Zilupes vidusskolas nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 13.3.punktu šādā redakcijā: „13.3. Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi. Interešu izglītības
programmas tiek izveidotas un noformētas atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu prasībām”;
2. Izteikt 13.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: „Pedagogiem, kas Eiropas
Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes
pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā
piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no Ministru kabineta
noteikumos noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes”;
3. Izteikt 13.7.apakšpunktu šādā redakcijā: „Ministru kabineta noteikumi
nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību
līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm”.
10§
Par izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsniegšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma SIA „Gomers” pārstāves
iesniegumu par atļaujas izsniegšanu izbraukuma tirdzniecībai ar gaļas
produktiem Zilupes novada pašvaldības teritorijā Zilupes pilsētā, Lauderu un
Zaļesjes ciematos.
Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību Zilupes novadā” noteikts, ka izbraukuma tirdzniecība tiek
atļauta Zilupes pilsētā (četrās vietās) un ,,Ēdnīca”, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā, Zaļesjes ciematā ielu tirdzniecība netiek atļauta.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
11.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2010.gada 12.maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.440 ,,Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Zilupes
novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.12 „Par tirdzniecību ielu
tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
Zilupes novadā”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Izsniegt atļauju SIA „Gomers” izbraukuma tirdzniecībai ar gaļas
produktiem Tautas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā katras nedēļas piektdienās
no plkst.11:00 līdz13:00, un ,,Ēdnīca”, Lauderi, Lauderu pagastā, Zilupes
novadā katras nedēļas trešdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00.
2. Iekasēt no SIA „Gomers” nodevu saskaņā ar saistošajos
noteikumos noteiktām likmēm par katru tirdzniecības dienu un vietu.
11§
Sabiedrības integrācijas fonda iesnieguma izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Sabiedrības integrācijas
fonda (turpmāk tekstā SIF) piedāvājumu piedalīties projekts īstenošanā
„Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu
apliecības - Goda ģimenes kartes ieviešana” (turpmāk tekstā – projekts) ,
kas realizēts sadarbībā ar SIA „Hannu-pro” un biedrību „Māmiņu klubs”.
projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt un ieviest daudzbērnu ģimeņu
apliecību – Goda ģimenes karti (turpmāk tekstā – karte) kā valsts privilēģijas
karti ar plašu ilgtermiņa programmu daudzbērnu ģimeņu atbalstam.
SIF aicina Zilupes novada pašvaldību iesaistīties šajā projektā un
izskatīt iespēju parakstīt trīspusējo Sadarbības līgumu, kurā ir atrunāta katras
iesaistītas puses darbība Projekta īstenošanā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrīt dalībai SIF projektā.
2. Parakstīt trīspusējo Sadarbības līgumu.
3. Nozīmēt atbildīgo par projekta realizēšanu Zilupes novadā – domes
sekretāri Jeļenu Voitkeviču.
12§
Par aizņēmuma veikšanu no Valsts kases
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldībai projekta „Kompleksie risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas
skolas ēkā Tautas ielā 2” īstenošanai nepieciešamas veikt aizņēmumu no
Valsts kases.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
un6.punktus punktus,15.panta pirmās daļas 5.punktu, un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.martā noteikumi Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Veikt aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kompleksie risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas
skolas ēkā Tautas ielā 2” īstenošanai .
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.
13§
Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Zilupes novada domes 28.10.2012. sēdes lēmuma
„Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam
izstrādes uzsākšanu”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu,
Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67., 68. un 141.
punktu, Ministru Kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2030.gadam pirmo redakciju.
2. Nodot Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2030.gadam pirmo redakciju publiskajai apspriešanai.
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 2013.gada
29.novembra līdz 2013.gada 27.decembrim. Publiskās apspriešanas
sanāksmes laiks 18.decembris plkst.14.00.
4. Iesniegt par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2030.gadam pirmo redakciju Latgales plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
5. Publicēt paziņojumu par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2030.gadam pirmās redakcijas publisko apspriešanu
pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv un informatīvajā izdevumā „Zilupes
vēstnesis”.
14§
Par norāžu zīmju uzstādīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Dome izskatīja jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
"Norāžu zīmju uzstādīšana veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā", kas
iesniegts atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas
413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanai.
Projekta īstenošanai nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas2.punktu, 21.pnta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Līdzfinansēt projekta "Norāžu zīmju uzstādīšana veicot labiekārtošanu
Zilupes pilsētā" ietvaros veikto norāžu zīmju uzstādīšanu Zilupes pilsētā .
15§
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Ivanu Kvjatkosku
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ivana Kvjatkovska,
personas kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupes novads,
iesniegumu ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas XXXXX, Zilupe īres
līgumu.
Noskaidrots, ka dzīvojamās telpas Skolas iela 2, Zilupē īres līgums ir
noslēgts ar I.Kvjatkovska tēvu Ivanu Kvjatkovski, personas kods XXXXX.
I.Kvjatkovskis (tēvs) miris 2012. gada 1.aprīlī. I.Kvjatkovskis (dēls) ir
deklarējis savu dzīvesvietu šajā īpašumā 1999.gada 12.jūlijā. I.Kvjatkovskim
(dēlam) nav cita nekustamā īpašuma.
I.Kvjatkovskis atbilst likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” un Zilupes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, norādīto personu
kategorijai, kam būtu nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, likuma, likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,
Civillikuma 1405.pantu, Dzīvokļu komisijas atzinumu atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Vienpusējā kārtā lauzt dzīvojamā telpas īres līgumu ar Ivanu
Kvjatkovski, personas kods XXXXX sakarā ar īrnieka nāvi.
2. Noslēgt dzīvojamās platības XXXXX, Zilupe, Zilupes novadā īres
līgumu ar Ivanu Kvjatkovski, personas kods XXXXX.
16§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma
slēgšanu ar Jūliju Griščenko
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Jūlijas Griščenko,
personas kods XXXXX, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
Rožu iela 2-20, Lauderi, Lauderu pagastā, Zilupes novadā.
Noskaidrots, ka dzīvoklis Rožu iela 2-20, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā nav aizņemts. Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas
2013.gada 26.novembra lēmumu J.Griščenko ģimene ir iekļauta palīdzības
reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas Nr.37.

Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz augstākminēto dzīvojamo platību nav
citu pretendentu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likumu ,,Par dzīvojamo telpu
īri”, likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un
2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rožu iela 2-20, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā īres līgumu ar J.Griščenko uz nenoteiktu laiku.
2. Ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā,
persona zaudē īres tiesības.
17§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma
slēgšanu ar
Leonīdu Afoņkinu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Leonīda Afoņkina,
personas kods XXXXX, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
Rožu iela 3-2, Lauderi, Lauderu pagastā, Zilupes novadā.
Noskaidrots, ka dzīvoklis Rožu iela 3-2, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā nav aizņemts. Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas
2011.gada 15.jūnija lēmumu L.Afoņkins ir iekļauts palīdzības reģistrā
palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas Nr.12 (pēc
aktualizācijas uz 01.01.2013. – kārtas Nr.10. Dzīvoklim Rožu iela 3-2,
Lauderi, Lauderu pagastā nepieciešamas remonts, ko L.Afoņkins vēlas to
veikt par saviem līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likumu ,,Par dzīvojamo telpu
īri”, likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un
2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rožu iela 2-20, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā īres līgumu ar L.Afoņkinu uz nenoteiktu laiku.
2. Ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā,
persona zaudē īres tiesības.
3. Neiekasēt no L.Afoņkina dzīvojamās telpas īres maksu veikto
remontdarbu izmaksu apjomā.

18§
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Zilupes novada pašvaldība saņēma Lidijas Adzilevičas p.k.XXXXX
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju šķūņa būvniecībai uz viņai un vēl
septiņām personai kopīpašumā esošās zemes „Zvirbuļi” Pasienes pagastā,
Zilupes novadā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0530. Noskaidrots, ka divi
no kopīpašuma īpašniekiem nepiekrīt šķūņa būvniecībai.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties Būvniecības likuma 3.,
7.pantu, Civillikuma 1068. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 14.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Nesaskaņot Lidijai Adziļevičai šķūņa būvniecību uz kopīpašumā
esošās zemes „Zvirbuļi” Pasienes pagastā, Zilupes novadā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0530.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot L.Adziļevičai.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ingunas Jansones, personas
kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes novadā
iesniegumu ar lūgumu izdalīt autobusu braucienam uz audžuģimeņu
Ziemassvētku svinībām, kas notiks šā gada 15.decembrī Salnavas pagasta
Kultūras namā.
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Izdalīt autobusu Ingūnas Jansones audžuģimenei braucienam uz
audžuģimeņu ziemassvētku eglīti Salnavas pagasta Kultūras namā.
3.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas
skolotājas Dzintras Kučānes, personas kods XXXXX, iesniegumu, kurā tika
lūgts rast iespēju segt ceļa izdevumus no D.Kučānes dzīvesvietas Ludzā
darba vietai Zilupes vidusskolā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
2013.gada 2.maijā Zilupes novada domē apstiprinātās instrukcijas Nr.2 „Par
kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas
un izlietojuma uzskaite” 1.4.punktu.
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei uzdot noskaidrot
nepieciešamo degvielas apjomu D.Kučānes nokļūšanai darbā.
2. Lēmumu par degvielas piešķiršanu pieņemt pēc informācijas
iesniegšanas par nepieciešamo degvielas daudzumu.

19§
Par atļauju iegūt īpašumā zemes gabalu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma Irinas Truhanovas
p.k.XXXXX iesniegumu, ar lūgumu nopirkt Zilupes novada pašvaldībai
piederoši zemes gabalu ar kadastra numuru 6896 008 0078 0,98, ha platībā
Zaļesje, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Noskaidrots, ka uz šā
zemesgabala atrodas I.Truhanovai piederošās ēkas. Zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0078 ar 2013.gada 31.janvāra Zilupes novada domes
lēmumu (Protokols Nr.1,17&,2.punkts) nodots nomā Irinai Truhanovai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
otro punktu, un 21.panta 17. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, un
ceturtās daļas 3.punktu, 6.panta otro un trešo daļas, 8.panta otro, trešo, sesto
un septīto daļas, 37.panta pirmās daļas 4.punktu;
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustāmo īpašumu – zemi Zaļesje, Zaļesjes pagastā,
Zilupes novadā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078, to pārdodot par
brīvu cenu Irinai Truhanovai p.k. XXXXX.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai
veikt nekustāmā īpašuma – zemes Zaļesje, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā
ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078 objekta novērtēšanu un pārdošanas
nosacītās cenas noteikšanu.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma Olgas Iļzenecas
p.k.XXXXX iesniegumu, ar lūgumu nopirkt Zilupes novada pašvaldībai
piederoši zemes gabalu ar kadastra numuru 6884 005 0051 2,2, ha platībā
Pasienes pagastā, Zilupes novadā, kā starpgabalu, kas robežojas ar viņai
piederošo nekustamo īpašumu – zemi. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu
6884 005 0051 ar 2012.gada 30.novembra Zilupes novada domes lēmumu
(Protokols Nr.16,11&) nodots nomā Olgai Iļzinecai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
otro punktu, un 21.panta 17 punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, un
ceturtās daļas 1.punktu, 6.panta otro un trešo daļas, 8.panta otro, trešo, sesto
un septīto daļas, 37.panta pirmās daļas 4.punktu;
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustāmo īpašumu – zemi Pasienes pagastā, Zilupes
novadā ar kadastra apzīmējumu 6884 005 0051, to pārdodot par brīvu cenu
Olgai Iļzenecai p.k.XXXXX.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai
veikt nekustāmā īpašuma – zemes Pasienes pagastā, Zilupes novadā ar
kadastra apzīmējumu 6884 005 0051 novērtēšanu un pārdošanas nosacītās
cenas noteikšanu.

20§
Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Nataļjas Holodovas, dzīvo XXXXX Rūjienas nov., pilnvarotās
personas Andreja Lotko (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra
20.06.2013. ģenerālpilnvara ar Nr.2946), 07.11.2013.iesniegumu,
reģ.07.11.2013. ar Nr.411, par namīpašuma uzturēšanai nepieciešamās
zemes platībā 1286 kv.m ar kadastra apzīmējums 6817 001 0056 noteikšanu
Muitas ielā 20, Zilupe, Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas rajona Zaļesjes pagasttiesas
1999.gada 12.janvāra pirkuma līgumu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 1286 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 001 0056 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0056)
Muitas ielā 20, Zilupe, Zilupes nov., Nataļjas Holodovas, personas kods
XXXXX, piederošā namīpašuma uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
16.aprīļa rīkojumu Nr.158 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija
rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts
akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" zemes vienība 1286
kv.m platībā kadastra apzīmējumu 6817 001 0056 Muitas ielā 20, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un reģistrējama Latvijas Republikas
Finanšu ministrijas personā.

21§
Par adreses apstiprināšanu un piešķiršanu Zilupes pilsētā Zilupes novadā
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170010124 un ēkām ar
kadastra
apzīmējumiem
68170010180001,
68170010180002,
68170010180003, 68170010180004, 68170010180005, 68170010124008,
68170010124009, 68170010124010, 68170010124011 apstiprināt adresi
Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov. (kods 102187143).
2.Ēkām
ar
kadastra
apzīmējumiem
68170010124001,
68170010124002, 68170010124003 un 68170010124004 piešķirt jaunu
adresi Priežu iela 2B, Zilupe, Zilupes nov..

22§
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0241 Baznīcas ielā
15A, Zilupe, Zilupes nov. sadalīšanu divās zemes vienībās un adreses
piešķiršanu
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas īpašumu apsaimniekotājs
SIA „PASTORĀTS”, juridiskā adrese Mazā pils iela 6, Rīgā, valdes
priekšsēdētāja Aiņa Ozoliņa, 19.11.2013.iesniegumu, reģ.20.11.2013. ar
Nr.419, par mantojamās zemes 14200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0241 Baznīcas ielā 15A, Zilupe, Zilupes nov. sadalīšanu divās
zemes vienībās, tas ir atdalīt zemes vienību 2102 kv.m platībā (vairāk vai
mazāk kā izrādīsies dabā pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas).
Uz atdalīšanai paredzētās zemes vienības 2102 kv.m platībā ir
uzbūvētas sporta laukuma inženiertīklu pazemes komunikācijas, kas ir
nepieciešams Zilupes novada pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts
nosaka, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes
reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai
vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un
23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Zilupes novada Zilupes
pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas
apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu
(protokols Nr.5.3.§), atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Sadalīt zemes gabalu 14 200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0241 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0241) Baznīcas ielā
15A, Zilupe, Zilupes nov. divās zemes vienībās:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0241
atdalītajai nebūvētai zemes vienībai 2102 kv.m platībā - vairāk vai mazāk kā
izrādīsies dabā pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas (grafiskais pielikums
Nr.1) :
1.1.piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi: Baznīcas iela
15B Zilupe, Zilupes nov.,
1.2.piešķirt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi ar kodu 0503 –
sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas,

1.3.pasmatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atdalītā zemes vienība zemes 2102 kv.m
platībā ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Paliekošā LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAS BAZNĪCAS,
reģistrācijas numurs 90000159994, mantojamās zemes platība paliek 12 098
kv.m Baznīcas ielā 15A, Zilupe, Zilupes nov. - vairāk vai mazāk kā
izrādīsies dabā pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas (grafiskais pielikums
Nr.1).
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt
izmaiņas Zilupes novada Zilupes pilsētas kadastra kartē un Nekustāmā
īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā, ievadot jaunizveidoto zemes
vienību ar jaunu kadastra numuru kā atsevišķu īpašumu.
23§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Ināras Dzenes, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX
Pasienes pag., Zilupes nov., 01.11.2013. iesniegumu, reģ. 01.11.2013. ar
Nr.401, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 2,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0018 „Viļņi”, Guzenki, Pasienes pag.,
Zilupes nov., konstatēts, ka ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada
24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.17.§) 14.punktu tika izbeigtas lietošanas
tiesības Viktoram Ivanovam uz zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 008 0018 „Viļņi”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov..
Uz zemes vienības atrodas Inārai Dzenei piederošais namīpašums,
pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2013.gada
1.novembra mantojuma apliecību Nr.3597, kurš vēl nav ierakstīts
Zemesgrāmatā.
Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās
daļas 1.punkts nosaka, ka apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes
nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.6.17.§) 14.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0018 „Viļņi”, Guzenki, Pasienes pag.,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, un 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu un 71.pantu, n 72.pantu, un 9.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Inārai Dzenei, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0018 „Viļņi”,
Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 1.novembra līdz
2023.gada 31.oktobrim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Ināru Dzeni, personas kods
XXXXX, par zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008
0018 „Viļņi”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov. uz 10.gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās
vērtības gadā. Ja aprēķinot nomas maksu tās vērtība ir mazāk par LVL
20,00, nomas maksa ir noteikta LVL 20,00 apmērā gadā. Nomas maksai
piemērojams koeficents 1,5 uz laiku līdz namīpašums būs ierakstīts
Zemesgrāmatā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.

24§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0295 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0295, ar īpašuma nosaukumu
Bērzu iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Bērzu iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.
2.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0284 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0284, ar īpašuma nosaukumu
Bumbieru iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Bumbieru
iela, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
3.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0297 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,27
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0297, ar īpašuma nosaukumu
Saules iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Saules iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
4.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0287 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0287, ar īpašuma nosaukumu
Mazā iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Mazā iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
5.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0286 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0286, ar īpašuma nosaukumu Dīķu
iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Dīķu iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
6.
Pamatojoties uz Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0479 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0362
Pagasta Ceļi, Pasienes pag., Zilupes nov..

2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,17
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0479, ar īpašuma nosaukumu
Adamovas iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Adamovas
iela, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
7.
Pamatojoties uz Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0515 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0362
Pagasta Ceļi, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,12
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0515, ar īpašuma nosaukumu
Līvānu iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Līvānu iela,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
8.
Pamatojoties uz Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0514 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0362
Pagasta Ceļi, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,09
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0514, ar īpašuma nosaukumu
Egļu iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Egļu iela,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..

9.
Pamatojoties uz Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0188 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0362
Pagasta Ceļi, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,08
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0188, ar īpašuma nosaukumu
Cerības iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Cerības iela,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
10.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0270 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0270, ar īpašuma nosaukumu
Latgales iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Latgales iela,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
11.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā

daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0271 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0271, ar īpašuma nosaukumu
Padomes iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Padomes iela,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
12.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0272 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0272, ar īpašuma nosaukumu
Ozolu iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Ozolu iela,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
13.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0168 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0168, ar īpašuma nosaukumu
Lauku iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Lauku iela,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
14.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0273 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0273, ar īpašuma nosaukumu
Zemnieku iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Zemnieku
iela, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
15.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0274 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 005 0130
Pagasta Ceļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0274, ar īpašuma nosaukumu
Ezera iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Ezera iela,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

25§
Par konkursu „Labākais namīpašuma Ziemassvētku noformējums Zilupes
novadā”
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par izvērtēšanas
komisijas izveidošanu konkursam „Labākais namīpašuma Ziemassvētku
noformējums Zilupes novadā” . Konkursā var pieņemt dalību jebkura fiziska
persona Zilupes novadā, kuras namīpašums pēc izvērtēšanas tiks atzīts
labāks Ziemassvētku noformējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 61.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izveidot izvērtēšanas komisiju konkursam „Labākais namīpašuma
Ziemassvētku noformējums Zilupes novadā” sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja – Aina BORSUKA – Zilupes novada
pašvaldības domes izpilddirektore;
Komisijas locekļi – Biruta ČEBOTARE - Zilupes novada pašvaldības
domes saimniecības vadītāja; Inese PERTAJA – Zilupes pilsētas Tautas
nama vadītāja.
2. Apstiprināt Konkursa balvu fondu – LVL 150,00 (viens simts
piecdesmit latu) apmērā. Par pirmo vietu balva – LVL 75,00, par otro vietu
balva – LVL 50,00; par trešo vietu balva – LVL 25,00.
3. Apstiprināt
Noteikumus
„Konkursa
labāka
namīpašuma
Ziemassvētku noformējuma Zilupes novadā noteikumi”.
Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: V.Vaļdens
Protokolēja: J.Voitkeviča

