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

SĒDESPROTOKOLS
Nr. 3
Zilupē

22.03.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 28.02.2013. –
22.03.2013.
2. Par izmaiņām Amatu sarakstā.
3. Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesnieguma izskatīšana.
4. Kokneses novada domes iesnieguma izskatīšana.
5. Par biedrības „Smaidas” realizējamiem projektiem.
6. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorija” apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā.
8. Par adrešu maiņu Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
9. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
10.Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
11. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
12. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana.
13. Latgales kultūras centra izdevniecības iesnieguma izskatīšana.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – JeļenaVoitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Gunārs SMUĻKO
Taisa SEMJONOVA
Marija MEIKŠĀNE
Vladimirs ŅIKITINS
Ludmila MATVEJENKO
Sergejs FENČENKO
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vasilijs SOTČENKO
Sergejs VANZOVIČS
Pieaicināti:
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAVCEVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Izpilddirektore Aina BORSUKA
NepiedalāsDeputāti: Rihards MIŠĶINS – miris
Vitālijs VAĻDENS– atvaļinājumā
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs),PRET – nav, ATTURAS – nav,Zilupes novada
pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 28.02.2013. –
22.03.2013.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 28.02.2013. – 22.03.2013.

2§
Par izmaiņām Amatu sarakstā
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS, ziņo A.BORSUKA
1.
Zilupes novada pašvaldībā iesniegts Zilupes vidusskolas direktores R.Iļjinas
iesniegums ar lūgumu iekļaut mācību iestādes štatu sarakstā tehniskā strādnieka
amatu saimniecisko jautājumu risināšanai un darbu veikšanai. Iesniegumā lūgts, lai
darbinieks patstāvīgi dzīvotu Zilupes pilsētā un varētu nekavējoties risināt
saimnieciska rakstura problēmas ārpus darba laika.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.punktu, Darba likuma 28.panta
1.daļu, 43.pantu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā vecākā tehniskā strādnieka štata
vienības ar pilnas slodzes likmi nosakot atalgojumu LVL 250,00 mēnesī.
2. Pieņemt darbā vecāko tehnisko strādnieku un noslēgt ar viņu darba līgumus ar
pārbaudes termiņu uz 3 mēnešiem no 2013.gada 15.aprīļa uz pilnu darba slodzes
likmi.
3. Vecākā tehniskā strādnieka amata kandidāta atlasi un jautājuma izlemšanu par
darba līguma slēgšanu uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram Ainai
Borsukai.
2.
Ziņo A.BORSUKA
Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldībā īstenoto projektu „Savu rītdienu veidosim
šodien” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 līdz 2012.gada 31.oktobrim Zilupes
novada pašvaldībā bija nodarbināts viens sociālais darbinieks. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti
„Speciālista piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” 3.pilikumā
noteikto projekta kvalitātes vērtēšanas 3.2. kritēriju, Zilupes novada pašvaldībai
jānodrošina piesaistītā speciālista darba rezultātu uzturēšana un izmantošana vismaz 6
(sešus) mēnešus pēc projekta pabeigšanas.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.punktu, Darba likuma 28.panta
1.daļu, 44.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada
dome nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā sociālā darbinieka štata vienību
uz laiku no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013.gada 2.decembrim ar pilnas slodzes likmi
nosakot atalgojumu LVL 240 mēnesī.

2. Pieņemt darbā sociālo darbinieku un noslēgt ar viņu darba līgumus uz noteiktu
laiku no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013.gada 2.decembrim nosakot darba slodzi 25%
apmērā no pilnas darba slodzes.
3. Sociālā darbinieka amata kandidāta atlasi un jautājuma izlemšanu par darba līguma
slēgšanu uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram Ainai Borsukai.
3.
Ziņo A.BORSUKA
Saskaņā ar Sadarbības līgumu ar primārās veselības aprūpes ārstiem, Zilupes
novada pašvaldībai jānodrošina feldšeru punktu Lauderu ciemā un Pasienes ciemā
Zilupes novadā, darbību, nodrošinot tos ar atbilstoši sertificētu medicīnisko personālu.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
23. punktu un 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada
dome nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā divas ārsta palīga štata vienības
ar pilnas slodzes likmi nosakot atalgojumu, kas pašvaldībā saņemts saskaņā ar
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība”.
2. Pieņemt darbā ārsta palīgus un noslēgt ar viņu darba līgumus uz nenoteiktu laiku no
2013.gada 2.aprīļa.
3. Ārsta palīgu amata kandidātu atlasi un jautājuma izlemšanu par darba līguma
slēgšanu ar to uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram Ainai Borsukai.

4.
Ziņo A.Borsuka
Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstu Pasienes pagastā ir
nodarbināti un strādā trīs darbinieki: Pasienes pagasta ūdens pārstrādes operatora
amatā – divi darbinieki, katram amata slodzes likme 0,5, un Pasienes pagasta
attīrīšanas iekārtu operators ar amata slodzes likmi 0,5.
Saskaņā ar Zilupes pilsētas domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols
Nr.2, 2&) ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana ir deleģēta SIA
„Zilupes LTD”, par ko 2013.gada 1.februārī starp Zilupes novada pašvaldību un SIA
„Zilupes LTD” ir parakstīts attiecīgs deleģēšanas līgums.
Pasienes pagastā nepieciešams viens strādnieka amats, lai nodrošinātu
saimniecisko darbu, kas nav saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, veikšanu
Pasienes pagasta pašvaldības objektos.
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 8. punktu un 13.punktu, Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu,
103.panta pirmās daļas 3.punktu, 104.pantu, 112.pantu, un Valsts un pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,

V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Izveidot vienu Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta strādnieka
amatu ar pilnu slodzes likmi LVL 200,00
2. Pārcelt Pasienes pagasta ūdens pārstrādes operatoru Valentīnu Lurinu,
p.k.XXXXX, ar 02.maiju Pasienes pagasta strādnieka amatā ar slodzes likmi
0,5.
3. Samazināt (likvidēt) Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta
ūdens pārstrādes operatora amatu un, Pasienes pagasta attīrīšanas iekārtu
operators ar amata, izdarot attiecīgus labojumus Zilupes novada pašvaldības
amatu sarakstā.
4. Uzteikt darba līgumus Igoram Meikšānam, p.k. XXXXX, Sergejam
Krasovskim, p.k. XXXXX, nosūtot viņiem attiecīgus paziņojumus un
lēmumus.
5. Likuma noteiktā kartībā pēc uzteikuma termiņa notecēšanas izmaksāt
atlaišanas pabalstus.
3§
Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesnieguma
izskatīšana
ziņo A.BORSUKA
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā
mantojuma fonda 28.02.2013. vēstuli Nr.16, kurā Rīgas brāļu kapu un vēsturiskā
mantojuma fonds aicina pašvaldību vadītājus atbalstīt 1935.gada iniciatīvu un piešķirt
dotāciju LVL 1000,00, lai restaurētu Zilupes pilsētas ģerboni Pilsētu ģerboņu galerijā.
Restaurācijas darbi tiks uzsākti 2013.gada maijā.
Zilupes novada pašvaldības 2013.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi mērķdotāciju
izdevumiem tik lielā apjomā. Ir iespēja piešķirt fondam dotācijas Zilupes pilsētas
ģerboņa restaurācijas veikšanai fonda darbībai attiecībā uz Zilupes novada vēsturisko
kultūras vērtību saglabāšanu un katru gadu ne vairāk kā LVL 100,00 turpmāko desmit
gadu laikā.
Ņemot vērā augstākminēto, un vadoties no likuma Par pašvaldībām 15.panta
pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt Rīgas brāļu kapu un vēsturiskā mantojuma fondam dotācijas
LVL 100,00 apmērā katru gadu sākot ar 2013.gadu līdz 2023.gadam Zilupes
pilsētas ģerboņa Pilsētu ģerboņu galerijā restaurācijai un fonda darbībai
attiecībā uz Zilupes novada vēsturisko kultūras vērtību saglabāšanu.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā
mantojuma fondam un saskaņot maksājuma veikšanu, noslēdzot par to
attiecīgu līgumu.

4§
Kokneses novada iesnieguma izskatīšana
ziņo A.BORSUKA
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Kokneses novada domes (turpmāk tekstā –
dome)06.02.2013. vēstuli Nr.1-13/155 „Par grāmatu-fotoalbumu „Atmiņu Daugava””,
kurā dome aicina Latvijas Republikas pašvaldības atbalstīt grāmatas – fotoalbuma
„Atmiņu Daugava” izdošanu, iegādājoties to savu pašvaldību skolām, bibliotēkām,
tūrisma informācijas centriem, muzejiem u.c. interesentiem par cenu – Ls 8,00 (bez
PVN)/viena grāmata.
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
Atbalstīt Kokneses novada domes piedāvājumu, iegādājoties Zilupes novada
pašvaldības iestādēm – skolām un bibliotēkām 5 (piecas) grāmatas.
5§
Par biedrības „Smaidas” realizējamiem projektiem
ziņo A.BORSUKA
1.
Biedrība ,,Ludzas rajona partnerība” 22.02.2013. ir izsludinājusi atklātu
projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros „Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”. Tā kā viens no biedrības ,,Smaidas”
darbības mērķiem ir veicināt ģimeņu fizisko un garīgo stabilitāti, bet konkurss ir
izsludināts rīcībai: sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana, biedrības sapulce
nolēma: Piedalīties konkursā un iesniegt projektu ,,Bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošana Lauderu ciemā” uz kopējo summu Ls 7000,00 bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošanai pēc adreses ROTAĻU LAUKUMS, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes
nov. Ar projekta realizēšanu saistīto līdzfinansējumu 10%, t.i. Ls 700,00 tika nolemts
segt no biedrības ,,Smaidas” naudas līdzekļiem.
Tā kā projekts tiks realizēts uz pašvaldībai piederošās zemes, ar ko ir noslēgts
patapinājuma līgums ar biedrību,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada
dome nolemj:
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un nepieciešamības gadījumā sniegt biedrībai
,,Smaidas” atbalstu projekta realizēšanai.

2.
Biedrība ,,Ludzas rajona partnerība” 22.02.2013. ir izsludinājusi atklātu
projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās". Konkurss izsludināts rīcībai: iedzīvotāju
interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru
izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, biedrības sapulce nolēma piedalīties
konkursā un iesniegt projektu "Aprīkojuma iegāde jauniešu profesionālajai

pilnveidei un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Zilupes novadā". Ar projekta
realizēšanu saistīto līdzfinansējumu 10%, t.i. Ls 700,00 biedrība ,,Smaidas” lūdz
piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Atbalstīt biedrības "Smaidas" projektu "Aprīkojuma iegāde jauniešu
profesionālajai pilnveidei un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Zilupes
novadā" iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības
programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta
kopējais budžets LVL 7000.00. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 %
apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. LVL 700.00 segt no Zilupes novada
pašvaldības budžeta.
6§
Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorija” apstiprināšanu
Lēmumu projektu sagatavoja E.Timoškāns
Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā
nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita
vietējās pašvaldības budžetā, un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, kas nosaka, ka Vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot
koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā
arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,43.panta
pirmās daļas 13.punktu, 45.panta pirmo un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par koku
ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā formā
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņošanai;
2.2. pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā publicēt Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Zilupes
vēstis”, un mājas lapā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada
pašvaldības ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.

7§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā
Lēmumu projektu sagatavoja E.Timoškāns
Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
apstiprināts ar Zilupes novada pašvaldības domes 2011.gada 25.novembra sēdes
lēmumu ( protokols Nr12, 5&).
Nolikuma 3.4.punkts nosaka, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes
priekšsēdētājam (vietniekam) vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu izmaksā
atvaļinājuma pabalstu vienas mēnešalgas apmērā. Saskaņā ar 2011.gada 1.augustā
veiktām izmaiņām Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktā ir noteikts, ka Valsts vai
pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos
aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus
pasākumus: … 8) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra
gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu
valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai
pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek
pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības,
tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots. Likuma
norma, kas pieļāva atvaļinājuma pabalsta izmaksāšanu mēnešalgas apmērā ar likuma
2011.gada 1.augusta grozījumiem ir izslēgta.
Nolikuma 3.5. punkts nosaka, ka „Sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī
sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi domes priekšsēdētājam (vietniekam)
izmaksā pabalstu vienas mēnešalgas apmērā …”. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma20.pantu „Amatpersonai
(darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku,
vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk
kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Šā pabalsta piešķiršanas kārtību
nosaka Ministru kabinets”
Nolikuma 3.6.punkts nosaka, ka „Domes priekšsēdētājs (vietnieks), kurš,
nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai apgūtu
amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, saņem kompensāciju, kas sedz pusi no
mācību maksas …” Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma26.panta pirmo daļu „Amatpersonai (darbiniekam)
kompensē mācību izdevumus līdz 30 procentiem no gada mācību maksas, ja tā pēc
institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā
augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek
atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās
zināšanas …”
Nolikuma 8.2. punkts nosaka, ka „Ja darbinieks aizvieto ilgstošā prombūtnē
esošo darbinieku, viņam uz aizvietošanas laiku var tikt noteikta aizvietojamā
darbinieka mēnešalga” Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā14.panta pirmo daļā 2013.gada 1.janvārī veiktiem
grozījumiem „Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba,
dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda

vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.”
Nolikuma 10.1. punkts nosaka, ka „Amatpersonai vai Darbinieka nāves
gadījumā viņa ģimenes loceklis vai persona, kura ir uzņēmusies Amatpersonas vai
Darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizējo pabalstu Amatpersonai vai Darbiniekam
noteiktās mēnešalgas apmērā, bet ne mazāk kā minimālo algu… ” Saskaņā ar Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.panta pirmo
daļu: „Amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, nāves gadījumā ģimenes
loceklis vai persona, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem
vienreizēju pabalstu amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā.”
Nolikuma 10.2. punkts nosaka, ka „Amatpersonām un Darbiniekiem, aizejot
ikgadējā atvaļinājumā, var tikt izmaksāts atvaļinājuma pabalsts vienas mēnešalgas
apmērā. …”Saskaņā ar 2011.gada 1.augustā veiktām izmaiņām Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likuma 3.panta ceturtās daļas
8.punktā ir noteikts, ka Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu
ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba
koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus
ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: … 8) pabalstu līdz 50 procentiem no
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā,
ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes
rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka
atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata
(dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais
atvaļinājums nav izmantots.
Nolikuma 10.5. punkts nosaka, ka „Darbiniekam ar Domes lēmumu tiek
izmaksāts pabalsts vienas mēnešalgas apmērā sakarā ar smagu nelaimes gadījumu”.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 19.panta
trešo daļu „Amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus, kuras, pildot ar dzīvības
vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir
cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai kuru
veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), saņem vienreizēju pabalstu.
Veselības bojājumus, sakarā ar kuriem izmaksā minēto pabalstu, tā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī gadījumus, kuros izmaksā minēto pabalstu,
nosaka Ministru kabinets.”
Ņemot vērā augstākminēto, un to, ka pašvaldības budžetā ir ierobežoti līdzekļi
pabalstu un piemaksu izmaksām pašvaldības darbiniekiem, bet piedāvātie pabalsti un
piemaksas ir norādīti kā maksimāli pieļaujamie saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, un Darba devējs ir tiesīgs
samazināt to apjomus, nepieciešams pārskatīt visu nolikumā minēto piemaksu un
pabalstu apjomus saskaņojot to ar budžeta iespējām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 3.panta ceturtās daļas
8.punktu, 14.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo un trešo daļas, 20.pantu, 26.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnijā noteikumiem Nr.565 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, un Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 27.marta
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,

V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1.
Neapstiprināt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
2.
Zilupes novada domes vadībai pārskatīt izmaksājamo pabalstu
un piemaksu apmērus saskaņojot tos ar Zilupes novada pašvaldības
budžetā tam paredzētiem faktiskiem naudas līdzekļiem.
8§
Par adrešu maiņu Zilupes novada Zaļesjes pagastā
Lēmumu 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 –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:Zilupes novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0028 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Purviņi”, Rakšina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Purviņi”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0071 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Gāgari”, Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Gāgari”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0188 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Gundegas”, Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Gundegas”, Romašenki, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0043 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Sviļava”, Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Sviļava”, Radiškina, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
5. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0004 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6896 002 0004 001, 002,
003, 004, 005 un 6896 002 0081 001 adresi „Vinca”, Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. uz adresi „Vinca”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0056 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Bules”, Janovole, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Bules”, Janovole, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0088 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Dzelzceļa māja 274,6. km”, Janovole, Zaļesjes
pag., Zilupes nov. uz adresi „Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigi, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0017 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Rasimenoki”, Janovole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Rasimenoki”, Brigi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0043 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Šalkoņi”, Janovole, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Šalkoņi”, Rancāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0013 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Davido”, Rakovci, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Davido”, Rutki, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

11. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0270 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Nikas”, Ziļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz adresi
„Nikas”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
12. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0158 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Eglītes”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Eglītes”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
13. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0049 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Ieviņas”, Romašenki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Ieviņas”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
14. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0263 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Vārpas”, Romašenki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Vārpas”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
15. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0059 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Kārļi”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Kārļi”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
16. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0181 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Pipari”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Pipari”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
17. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0053 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Babkovi”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Babkovi”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
18. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0055 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Buli”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Buli”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
19. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0106 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Buli”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Buli”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
20. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0073 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Laimas”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Laimas”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
21. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0076 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Laimeskalns”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. uz adresi „Laimeskalns”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
22. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0120 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Olimpijas”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. uz adresi „Olimpijas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
23. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0026 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Olimpijas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Olimpijas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
24. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0047 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Pīlādži”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Pīlādži”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
25. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0070 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Smiltājs”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Smiltājs”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
26. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0003 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Cirvjmājas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
uz adresi „Cirvjmājas”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

27. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0049 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Leonīds”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Leonīds”, Radiškina, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
28. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0109 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Ļubova”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Ļubova”, Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
29. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0071 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Vālodzīte”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Vālodzīte”, Skaistova, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
30. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0084 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Plūmītes”, Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Plūmītes”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
31. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0030 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Nonna”, Gubina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Nonna”, Surmači, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
32. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0009 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Vecozoli”, Naumki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Vecozoli”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
33. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0249 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Lielozoli”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz
adresi „Lielozoli”, Sovāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
9§
Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes pagastā
Lēmumu 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, kadome 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 –11 deputāti (O.Agafonovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:Zilupes novada dome nolemj:
Apstiprināt Zilupes novada Zaļesjes pagastā sekojošu ciemu: Skaistova, Rabova,
Riucāni, Rakšina, Radiškina, Cibuļi, Sviļova, Brigi, Rancāni, Janovole, Rutki, Ziļi,
Rakovci, Ploski, Strugi, Kamenka, Romašenki, Marcinpole, Surbeļi, Gubina,
Naumki, Sļadzeva, Sovāni, Zaļesje, Duboviki, Surmači, Kalpinka, Jučeva,
Podavaļina, Kastričina, Bondari, Zaļeščina, Čiučiši, Pampļeva, Zagorski, Bukatina,
Horoševa, Gumņišče, Terehova, Lomoši, Derjagina, Žiževa, Savelinki, Belomoje,
Černova un Troški.

10§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Lēmumu projektu sagatavoja V.KUŠNERS
1.
Izskatot Jūlijas Siņicinas, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX, Pasienes
pag., Zilupes nov., 07.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.44, par zemes
nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 007 0370 Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Jūlijai Siņicinai uz zemes
vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0370 Pasienes pag., Zilupes
nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Jūliju Siņicinu par zemes vienību 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6884 007 0370 Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 15.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 007 0370 Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.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:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"
7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Jūlijai Siņicinai, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0370 Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā
no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jūliju Siņicinu, personas kods XXXXX,
uz zemes gabaliem vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0370
Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
2.
Izskatot Leonīda Kudrjavceva, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX,
Pasienes pag., Zilupes nov., 11.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.45, par
zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Leonīdam Kudrjavcevam uz
zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”,
Pasienes pag., Zilupes nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Leonīdu Kudrjavcevu par zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.

Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 3.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.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:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"
7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.punktuatklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Leonīdam Kudrjavcevam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”, Pasienes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Leonīdu Kudrjavcevu, personas kods
XXXXX, uz zemes gabaliem vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
3.
Izskatot Marinas Homčenko, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX
Pasienes pag., Zilupes nov., 07.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.43, par
zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0045 „Jelizavetes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Marinai Homčenko uz zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0045 „Jelizavetes”, Grišina,
Pasienes pag., Zilupes nov..

Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Marinu Homčenko par zemes vienību 1,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0045 „Jelizavetes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes
nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta
piektās daļas 2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 11.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0045 „Jelizavetes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Marinai Homčenko, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0045 „Jelizavetes”, Grišina, Pasienes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Marinu Homčenko, personas kods XXXXX,
uz zemes gabaliem vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0045
„Jelizavetes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
4.
Izskatot Marijas Visockas, personas kods XXXXX, dzīvo Pasiene, Pasienes
pag., Zilupes nov., 11.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.40, par zemes

nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0346 „Visocki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Marijai Visockai uz zemes
vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0346 „Visocki”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Marijai Visockai uz zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0346 „Visocki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta
piektās daļas 2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 7.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0346 „Visocki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Marijai Visockai, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0346 „Visocki”, Pasiene, Pasienes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Mariju Visocki, personas kods XXXXX, uz
zemes gabaliem vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0346
„Visocki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
5.
Izskatot Oskara Adeleviča, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX, Pasienes
pag., Zilupes nov., 07.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.42, par zemes
nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0261 „Olgas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Oskaram Adelevičam uz zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0261 „Olgas”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Oskaru Adeleviču uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0261 „Olgas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta
piektās daļas 2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 4.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0261 „Olgas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Oskaram Adelevičam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0261 „Olgas”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu Oskaru Adeleviču, personas kods XXXXX,
uz zemes gabaliem vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0261
„Olgas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
6.
Izskatot Oskara Adeleviča, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX, Pasienes
pag., Zilupes nov., 07.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.42, par zemes
nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0354 „Olgas”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Oskaram Adelevičam uz zemes
vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0354 „Olgas”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Oskaru Adeleviču par zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0354 „Olgas”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 4.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0354 „Olgas”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.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:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"
7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Oskaram Adelevičam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0354 „Olgas”, Pasienes pag.,
Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Oskaru Adeleviču, personas kods XXXXX,
uz zemes gabaliem vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0354
„Olgas”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
7.
Izskatot Sergeja Bondarenko, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX,
Pasienes pag., Zilupes nov., 07.02.2013. iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.41, par
zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu
(protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Sergejam Bondarenko uz zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes
pag., Zilupes nov..
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Sergeju Bondarenko par zemes vienību 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma
23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav
iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļa, nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas

pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem
līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja
lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 2.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša
Zilupes novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.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:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"
7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. nodaļas 18.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Sergejam Bondarenko, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Sergeju Bondarenko, personas kods
XXXXX, uz zemes gabaliem vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
8.
Izskatot Dmitrija Kudrjavceva, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 06.03.2013.g.
iesniegumu, reģ. 12.03.2013. ar Nr.74, par zemes gabala 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0255 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. ir ieskaitīts rezerves zemes fondā.

Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas 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.
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, atklāti
balsojot, Zilupes novada dome nolemj:
1. Piešķirt Dmitrijam Kudrjavcevam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes
nov. no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dmitriju Kudrjavcevu, personas kods
XXXXX, uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0255
Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 1 gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
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.

9.
Izskatot Dmitrija Kudrjavceva, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 06.03.2013.g.
iesniegumu, reģ. 12.03.2013. ar Nr.74, par zemes gabala 12,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 008 0019 Pasienes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 12,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0019
Pasienes pag., Zilupes nov. ir ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.

Latvijas Republikas 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.
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, atklāti
balsojot, Zilupes novada dome nolemj:
1. Piešķirt Dmitrijam Kudrjavcevam, personas kods 280888-12817, nomā
zemes vienību 12,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0019 Pasienes pag.,
Zilupes nov. no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dmitriju Kudrjavcevu, personas kods
XXXXX, uz zemes vienību 12,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0019
Pasienes pag., Zilupes nov. uz 1 gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
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.
10.
Izskatot Dmitrija Kudrjavceva, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 06.03.2013.g.
iesniegumu, reģ. 12.03.2013. ar Nr.74, par zemes gabalu: 5,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 005 0041 un 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0086
Lauderu pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienības 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0041 un 2,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0086 Lauderu pag., Zilupes nov. ir
ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas 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.
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, atklāti
balsojot, Zilupes novada dome nolemj:

1. Piešķirt Dmitrijam Kudrjavcevam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienības 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0041 un 2,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0086 Lauderu pag., Zilupes nov. no 2013.gada
1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dmitriju Kudrjavcevu, personas kods
XXXXX, uz zemes vienībām 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0041
un 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0086 Lauderu pag., Zilupes nov.
uz 1 gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
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.
Izskatot Borisa Veličko, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 20.03.2013.g.
iesniegumu, reģ. 20.03.2013. ar Nr.90, par zemes gabala 10,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 001 0029 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0029
Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas 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.
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,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt Borisam Veličko, personas kods XXXXX, nomā zemes vienība
10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0029 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no
2013.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam bez apbūves tiesībām.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Borisu Veličko, personas kods XXXXX,
uz zemes vienību 10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0029 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
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.
Izskatot Borisa Veličko, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 20.03.2013.g.
iesniegumu, reģ. 20.03.2013. ar Nr.89, par zemes gabala 7,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 001 8002 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 7,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 8002 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas 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.
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,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt Borisam Veličko, personas kods XXXXX, nomā zemes vienība 7,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 8002 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no
2013.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Borisu Veličko, personas kods XXXXX,
uz zemes vienību 7,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 8002 Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
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.
13.
Izskatot Anatolija Lapika, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 28.02.2013.g.
iesniegumu, reģ. 04.03.2013. ar Nr.68, par zemes vienību 7216 kv.m. platībā ar
kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa ielā 6, Zilupe, Zilupes nov. un 8618
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0310 Dzelzceļa ielā 10, Zilupe,
Zilupes nov. piešķiršanu nomā augļu koku stādīšanai.
Zemes vienība 7216 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa
ielā 6, Zilupe, Zilupes nov. reģistrēta 2013.gada 5.februārī Zilupes novada Zilupes
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000516235.
Zemes vienība 8618 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0310 Dzelzceļa
ielā 10, Zilupe, Zilupes nov. reģistrēta 2012.gada 21.jūnijā Zilupes novada Zilupes
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000506423.
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 Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti
balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Anatolijam Lapikam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienības 7216kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa ielā 6,
Zilupe, Zilupes nov. un 8618kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0310
Dzelzceļa ielā 10, Zilupe, Zilupes nov. apbūves tiesībām augļu koku stādīšanai.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Anatolijam Lapikam, personas kods
XXXXX, uz zemes vienībām 7216kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0309 Dzelzceļa ielā 6, Zilupe, Zilupes nov. un 8618kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0310 Dzelzceļa ielā 10, Zilupe, Zilupes nov. termiņā no
2013.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.

11§
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo A.Borsuka, O.Agafonovs, M.Meikšāne
1.
Zilupes novada pašvaldība saņēma Andra Līpača, p.k. XXXXXX – XXXXX un
Oļega Ostrovska p.k. XXXXXX – XXXXX iesniegumu par nekustāmā īpašuma
nodokļa uzrēķinu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi atcelšanu viņiem
kopīpašumā esošiem nekustāmiem īpašumiem – zemēm ar kadastra numuriem 6896
006 0114 un 6896 006 0002.
Noskaidrots, ka abiem zemes gabaliem ar 2004.gada 27.oktobra Zilupes novada
domes lēmumu tika mainīti zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm uz komercdarbības objektu apbūves zemi. Saskaņā ar valsts
Zemes dienesta reģistra datiem abi zemes gabali ir reģistrēti kā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Uz abiem zemesgabaliem netika būvēti ne kādi komercdarbības objekti un
netika veikta komercdarbība. Zemesgabali ir aizauguši ar krūmājiem un zāli, un
netiek kopti.
Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības maksāšanas paziņojumiem par
nekustāmā īpašuma nodokli 2013.gadam zemes gabalam ar kadastra numuru 6896
006 0114 tika uzrēķināts nekustāmā īpašuma nodoklis par 2012.gadu par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi LVL 58,54 katram īpašniekam, un par zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0002 – LVL 42,10 katram īpašniekam.
Uzrēķins tika veikts saskaņā ar likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli”
3.panta 11.daļas kā papildlikme 1,5 procentu apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi balstoties uz Zemes dienesta reģistra datiem.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „par
nekustāmā īpašuma nodokli” 10.pnta pirmo un otro daļas, likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 27. punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1.Atcelt nekustāmā īpašuma nodokļa uzrēķinu LVL 58,54 apmērā par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2012.gadu Oļegam Ostrovskim p.k.
XXXXXX – XXXXX un LVL 58,54 Andrim Līpacim, p.k. XXXXXX – XXXXX
piederošo zemesgabalam ar kadastra numuru 6896 006 0114.
2. Atcelt nekustāmā īpašuma nodokļa uzrēķinu LVL 42,10 apmērā par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2012.gadu Oļegam Ostrovskim p.k.
XXXXXX – XXXXX un LVL 42,10 Andrim Līpacim, p.k. XXXXXX – XXXXX
piederošo zemesgabalam ar kadastra numuru 6896 006 0002.
3. Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībai sagatavot un izsūtīt Andrim Līpacim,
p.k. XXXXXX – XXXXX un Oļegam Ostrovskim p.k. XXXXXX – XXXXX
maksāšanas paziņojumus par nekustāmā īpašuma nodokli 2013.gadam saskaņā ar
domes lēmumu.
4. Zilupes novada pašvaldības Zemes dienestam sagatavot un nosūtīt A.Līpacim un
O.Ostrovskim pieprasījumus par paskaidrojumu sniegšanu par zemes gabalu faktisko
izmantošanu un pieprasījumu sakopt īpašumus.

2.
Zilupes novada pašvaldība saņēma Ivana Sircova iesniegumu par palīdzības
sniegšanu realizējot projektu par grāmatas „Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēsture
1900 - 2011” tapšanā. I.Sircovs lūdz deleģēt atbildīgos Zilupes novada pašvaldības
darbiniekus projekta darba grupā un līdzfinansēt informatīvo materiālu sagatavošanu
un grāmatas izdošanu.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23. punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Uzdot Zilupes novada pašvaldības projektu vadītājai Sandrai Palmai veikt
attiecīgu darbu attiecīgā projekta īstenošanā.
2. Izlemt jautājumu par darba grupas izveidošanu un Zilupes novada pašvaldības
darbinieku deleģēšanu projekta īstenošanai pēc projekta apstiprināšanas.
3. A.Borsukai veikt kontroli par projekta īstenošanas procesu un veikt darbinieku
atlasi projekta darba grupai.
3.
Zilupes novada pašvaldība saņēma Genadija Meikšāna iesniegumu ar lūgumu dot
atļauju zivju zvejošanai „Sološi” un „Zaļesjes” ezeros izmantojot rūpnieciskos zvejas
rīkus – tīklus līdz 50m pašpatēriņa zvejā.
Abi ezeri ir citu fizisko personu privātīpašums, kas savas īpašuma tiesības
reģistrēja Zemesgrāmatā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 1.panta 7.punktu, kas nosaka, ka rūpnieciskā zveja
— darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus, G.Meikšāna
piedāvātais zvejošana tiek atzīta par rūpniecisko zveju. Saskaņā ar Ministru kabineta
1998.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 2.punktu, kas nosaka, ka Zvejas tiesības privātajos
ūdeņos pieder privāto ūdeņu īpašniekam, izņemot ūdeņus, kas minēti Civillikuma II
un III pielikumā. Saskaņā ar šo punktu zvejas tiesības valstij privātajos ūdeņos ir tikai
ezerā „Sološi”, bet zvejas tiesības ezerā „Zaļesje” pieder tās īpašniekam, un tikai viņš
saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu var piešķirt zvejas tiesības citām personām.
Saskaņā ar Ministrus kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13.punktu Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī
jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot
deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembranoteikumiem Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 7.6.2.punktu pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un
publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt) šādu limitu: tīklu garuma limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
divus 15 metru garus tīklus privātajos ūdeņos vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūdeņos;
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu un astoto daļu, un
11.pantu, Ministrus kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 14.punktu, 30.un 32.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1374„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas
kārtību
iekšējos
ūdeņos”
7.6.2.punktu
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Genādijam
Meikšānam, p.k. XXXXXX-XXXXX ezerā „Sološi” izmantojot zivju tīklus
ar garumu līdz 30 metriem 2013.gadā.
2. Zilupes novada pašvaldībai noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar
Genādiju Meikšānu p.k. XXXXXX-XXXXX.
4.
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma Ruslana Smirdina iesniegumu, kurā
R.Smirdins skaidro, ka sakarā ar to, ka viņam piederošais īpašums ar kadastra
apzīmējumu 6817-502-0018, kas atrodas Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā,
13.03.2013. ir ierakstīts Zemesgrāmatā ar folijas Nr.100000518211, lūdz atļauju
izpirkt no pašvaldības zem ēkas esošo zemi.
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, un
21.panta 17 punktu,
un vadoties no 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 –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1. Atsavināt nekustāmo īpašumu – zemi Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes
novadā, to pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustāmā īpašuma – zemes Brīvības ielā 76, Zilupē,
Zilupes novadā novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Vitālijs Vaļdens
Komisijas locekļi: 1) Jana Bondarenko
2) Biruta Čebotare
Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām) – Valentīna Cirska
3. Apstiprināt nekustāmā īpašuma – Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes
novadā novērtēšanas komisijas Nolikumu (pielikumā).
4. Uzdot nekustāmā īpašuma – zemes Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes
novadā novērtēšanas komisijai veikt objekta novērtēšanu un nosacītās cenas
noteikšanu.
5. Pieaicināt nekustāmā īpašuma – zemes Brīvības ielā 76, Zilupē,
Zilupes novadā vērtēšanai sertificētu vērtētāju.

12§
Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo A.Borsuka
1.
Uz doto brīdi Zilupes novada iedzīvotāji ir parādā Zilupes novada pašvaldībai
maksājumus par komunāliem pakalpojumiem, ko sniedza un par ko iekasēja
maksājumus Zilupes novada pašvaldība. Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības
funkciju attiecībā uz komunālo pakalpojumu sniegšanu deleģēšanu SIA „Zilupes
LTD”, kas arī turpmāk iekasēs no iedzīvotājiem komunālos maksājumus,
uzņēmumam ir nododami arī iedzīvotāju parādi pašvaldībai par komunāliem
pakalpojumiem to iekasēšanai.
Ņemot vērā augstākminēto, un to, ka Zilupes novada pašvaldība ir 100% SIA
„Zilupes LTD” kapitāla daļu turētājs,
Pamatojoties uz līkuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 27.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
2.daļu, 41.pantu, 46.pantu, 2013.gada 1.februārī starp Zilupes novada pašvaldību un
SIA „Zilupes LTD” noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.23 „Par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un
attīrīšanu Zilupes novada teritorija”, likuma „Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” 14.panta 1.daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Zilupes novada
dome nolemj:
1. Nodod SIA „Zilupes LTD” administrēšanai Zilupes novada iedzīvotāju
parādus Zilupes novada pašvaldībai par komunāliem pakalpojumiem uz
stāvokli uz 2013.gada 2.aprīli.
2. SIA „Zilupes LTD” pārņemt parādus no Zilupes novada pašvaldības un veikt
pasākumus parāda apjoma samazināšanai.
2.
Biedrība ,,Ludzas rajona partnerība” 22.02.2013. ir izsludinājusi atklātu
projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās".
Atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Zaļās zonas labiekārtošana
Zilupē" iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības
programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta
kopējais budžets LVL 8470.00, projekta attiecināmās izmaksas LVL 7000.00.
2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām
izmaksām, t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 1470.00
segt no Zilupes novada pašvaldības budžeta.

3.
Biedrība ,,Ludzas rajona partnerība” 22.02.2013. ir izsludinājusi atklātu
projektu iesniegumu konkursa 8.kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma
ietvaros "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās".
Atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Bērnu rotaļu laukuma izveide
Pasienē" iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības
programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta
kopējais budžets LVL 8470.00, projekta attiecināmās izmaksas LVL 7000.00.
2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām
izmaksām, t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 1470.00
segt no Zilupes novada pašvaldības budžeta.
13§
Latgales kultūras centra izdevniecības iesnieguma izskatīšana
Ziņo A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldība saņēma Latgales kultūras centra izdevniecības
18.03.2013. vēstuli Nr.25, kurā informē, ka Latgales kultūras centra izdevniecība
gatavo izdošanai kultūrvēsturisku un literāru gadagrāmatu „Tavu zemes kalendārs 2014”. Tās būs šī kalendāra 75.gadagājums. Latgales pagastu un pilsētu bibliotēkas
„Tavu zemes kalendāru” katru gadu saņem bezmaksas. Latgales kultūras centra
izdevniecība lūdz piešķirt līdzfinansējumu Ls 100,00 apmērā minētās gadagrāmatas
izdošanai, ko paredzēts izdot 2013.gada augustā.
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: Zilupes novada
dome nolemj:
Atteikties no Latgales kultūras centra izdevniecības piedāvājuma – līdzfinansējuma
Ls 100,00 apmērā gadagrāmatas „Tavu zemes kalendāru” izdošanai, jo pašvaldības
budžetā līdzekļi netika plānoti.

Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja J.Voitkeviča

