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

SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Zilupē

30.09.2013.

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.08.2013. –
30.09.2013.
2. Par nodokļa parāda dzēšanu.
3. Par darba grupas izveidošanu Pilsētas svētku organizēšanai.
4. Zilupes mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšana.
5. Zilupes Veselības un sociālās aprūpes centra iesnieguma izskatīšana.
6. SIA MC ALFA iesnieguma izskatīšana.
7. Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālistes Jeļenas Veligurskas
iesnieguma izskatīšana.
8. Zemes un privatizācijas komisijas priekšsēdētājas Ludmilas Matvejenko
iesnieguma izskatīšana.
9. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma
izskatīšana.
10. Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai (protokols Nr.7, 9§, 2.punkts) grozīšanu.
11. Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa
maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Gata Saknīša (protokols Nr.7, 7§, 1.p.)
atcelšanu.
12. Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa
maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Larisas Safronovas (protokols Nr.7, 7§,
5.p.) atcelšanu.

13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Zilupes novada Lauderu pagasta teritorijā.
14. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
15. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu.
16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
17. Par adreses piešķiršanu ēkām.
18. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
19. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam, kā arī adreses maiņu
zemes vienībai un ēkām.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijā.
22. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
23. Zilupes vidusskolas iesnieguma izskatīšana.
24. Par projekta līdzfinansējumu.
25. Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada
pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām kopijām”” apstiprināšanu.
26. Par Saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu samaksai par
speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka
transportēšanai””
apstiprināšanu.
27. Par Saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski represētajām
personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem”” apstiprināšanu.
28. Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” apstiprināšanu.
29. Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem”” apstiprināšanu.
30. Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.septembra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par transportlīdzekļu piespiedu
pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā
maksu un maksāšanas kārtību”” apstiprināšanu.

31. Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.
32. Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
28.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu””
apstiprināšanu.
33. Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”” apstiprināšanu.
34. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās
un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”” apstiprināšanu.
35. Par Saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā”” apstiprināšanu.
36. Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes
novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
37. Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm”” apstiprināšanu.
38. Par Saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par svētku pabalstiem”” apstiprināšanu.
39. Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas”” apstiprināšanu.
40. Par Saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012.gada
17.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”” apstiprināšanu.
41. Par Saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu””
apstiprināšanu.
42. Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu,
Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas
noteikumi”” apstiprināšanu.
43. Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu,

sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes
novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
44. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu un vieglas automašīnas dīzeļdegvielas
patēriņa normas apstiprināšanu.
45. Par saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2014.gadā Zilupes novadā” apstiprināšanu.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Oļegs AGAFONOVS
Vitālijs VAĻDENS
Sergejs FENČENKO
Anna PELIČEVA
Svetlana VOITKEVIČA
Alla ČEKSTERE
Leonīds OSIPOVS
Pieaicināti:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes Vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Izpilddirektore Aina BORSUKA
Nepiedalās Deputāti: Gunārs SMUĻKO
Roberts DOLGILEVIČS
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.08.2013. –
30.09.2013.
Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS:
Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 27.08.2013. – 30.09.2013.

2§
Par nodokļa parāda dzēšanu
Ziņo O.Agafonovs
1.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Pāvelam Matvejenko p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 003 0108 bija piešķirts Pāvelam Matvejenko lietošanā.
Par laika periodu no 2004. gada līdz 2012.gadam P.Matvijenko aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 91,53
apmērā.
2011.gada 24.februārī Pāvels Matvejenko miris. Mantinieki P.Matvijenko
saistību pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa
parādus.
Zemesgabals ar kadastra numuru 6864 003 0108 ir ierakstīts Zilupes novada
pašvaldības fondā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Pāvelam Matvejenko, p.k.
XXXXX, LVL 91,53 apmērā.
2.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Pjotoram Homčenko, p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 001 0043 bija piešķirts Pjotoram Homčenko lietošanā.
Par laika periodu no 1999. gada līdz 2012.gadam P.Matvijenko aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 54,26
apmērā.
2006.gada 19.janvārī Pjotors Homčenko miris. Mantinieki P.Homčenko
saistību pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa
parādus.
Zemesgabals ar kadastra numuru 6864 001 0043 ir ierakstīts Zilupes novada
pašvaldības fondā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Pjotoram Homčenko,
p.k.XXXXX, LVL 54,26 apmērā.
3.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dmitrijam Grahoļskim, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 002 0148 bija piešķirts Dmitrijam Grahoļskim lietošanā.
D.Grahoļskim izveidojies nekustāmā īpašuma nodokļa parāds par 2012.gadu
par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 7,28 apmērā.
Zemesgabals ar kadastra numuru 6864 001 0043 ir ierakstīts Zilupes novada
pašvaldības fondā, un zemes lietošanas tiesības D.Grahoļskim pārtrauktas.
Ņemot vērā to, ka nodokļa parāda piedzīšanas izdevumi no D.Grahoļska
pašvaldībai var pārsniegt pašu nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Dmitrijam Grahoļskim,
p.k.XXXXX, LVL 7,28 apmērā.
4.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Tatjanai Maksimovai, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 002 0217 bija piešķirts Tatjanai Maksimovai lietošanā.
T.Maksimovai izveidojies nekustāmā īpašuma nodokļa parāds par laika
periodu no 2007.gada līdz 2011.gadam par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL
20,35 apmērā.
Zemesgabals faktiski nebija izmantots, pati T.Maksimova dzīvo Rīgā.
Zemesgabals ar kadastra numuru 6864 001 0043 ir ierakstīts Zilupes novada
pašvaldības fondā, un zemes lietošanas tiesības T.Maksimovai pārtrauktas.
Ņemot vērā to, ka nodokļa parāda piedzīšanas izdevumi no D.Grahoļska
pašvaldībai var pārsniegt pašu nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Tatjanai Maksimovai,
p.k.XXXXX, LVL 20,35 apmērā.

5.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lidijai Mošerenokai, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 006 0147 bija piešķirts Lidijai Mošerenokai lietošanā. Lidija
Mošerenoka nomira 2005.gada 10.oktobrī.
Par laika periodu no 2005. gada līdz 2009.gadam L.Moširenokai kļūdaini
tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto
zemesgabalu LVL 33,47 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Lidijai Mošerenokai,
p.k.XXXXX, LVL 33,47 apmērā.
6.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Veronikai Tučai, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 006 0048 bija piešķirts Veronikai Tučai lietošanā.
Par laika periodu no 2004. gada līdz 2008.gadam V.Tučai tika aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 67,04
apmērā.
Veronika Tuča nomira 2006.gada 14.martā. Mantinieki V.Tučas saistību
pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa parādus.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Veronikai Tučai, p.k.XXXXX,
LVL 67,04 apmērā.
7.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Jeļenai Jurčenko, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 505 0009 bija piešķirts Jeļenai Jurčenko lietošanā.
Par laika periodu no 2010. gada līdz 2012.gadam J.Jurčenko tika aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 20,61
apmērā.
Jeļena Jurčenko nomira 16.01.1995. Mantinieki J.Jurčenko saistību
pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa parādus.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Jeļenai Jurčenko, p.k.XXXXX,
LVL 20,61 apmērā.
8.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Aleksandrai Litčenko, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6864 502 0105 bija piešķirts Aleksandrai Litčenko lietošanā.
Aleksandra Litčenko nomira 1997.gada 18.augustā.
Par laika periodu no 2010. gada līdz 2011.gadam A.Litčenko kļūdaini tika
aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu
LVL 14,48 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Aleksandrai Litčenko,
p.k.XXXXX, LVL 14,48 apmērā.
9.
2013.gada 23.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Lauderu
pagasta pārvaldes vadītājas V.Kudrjašovas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lidijai Prokopenko, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka L.Prokopenko piederēja nekustamais īpašums ar kadastra
numuru 6864 003 0068, kuru viņa 2006.gadā pārdeva.
Par laika periodu no 2007. gada līdz 2008.gadam L.Prokopenko kļūdaini tika
aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumā bijušo nekustamo īpašumu
LVL 143,63 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Lidijai Prokopenko,
p.k.XXXXX, LVL 143,63 apmērā.
10.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Valentīnam Mežeckim, p.k.XXXXX.

Noskaidrots, ka nodokļu parāds V.Mežeckim aprēķināts kļūdaini.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Valentīnam Mežeckim,
p.k.XXXXX, LVL 115,35 apmērā.
11.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Josifam Mežeckim, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6884 004 0465 bija piešķirts Josifam Mežeckim lietošanā.
Josifs Mežeckis nomira 1998.gada 23.septembrī.
Par 2003. gadu J.Mežeckim kļūdaini tika aprēķināts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 16,02 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Josifam Mežeckim,
p.k.XXXXX, LVL 16,02 apmērā.
12.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Vladimiram Pavlovskim, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums
ar kadastra numuru 6884 001 0059 bija piešķirts Vladimiram Pavlovskim lietošanā.
Vladimirs Pavlovskis nomira 1998.gada 16.maijā.
Par laika periodu no 2008.gada līdz 2012. gadam V.Pavlovskim kļūdaini tika
aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto īpašumu LVL
104,26 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Vladimiram Pavlovskim,
p.k.XXXXX, LVL 104,26 apmērā.

13.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Jevgēnijai Bidzānei, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar
kadastra numuru 6884 007 0119 bija piešķirts Jevgēnijai Bidzānei lietošanā.
Par laika periodu no 2003. gada līdz 2008.gadam J.Bidzānei tika aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 64,03
apmērā.
Jevgēnija Bidzāne nomira 2012.gada 2.februārī. Mantinieki J.Bidzānes
saistību pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa
parādus.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Jevgēnijai Bidzānei,
p.k.XXXXX, LVL 64,03 apmērā.
14.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Jānim Baikovskim, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustāmais īpašums
ar kadastra numuru 6884 001 0293 bija piešķirts Jānim Baikovskim lietošanā.
Jānis Baikovskis nomira 2000.gada 19.februārī.
Par laika periodu no 2005. gada līdz 2012.gadam J.Baikovskim kļūdaini tika
aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto nekustāmo
īpašumu LVL 142,59 apmērā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Jānim Baikovskim,
p.k.XXXXX, LVL 142,59 apmērā.
15.
2013.gada 9.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Pasienes
pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Olgai Kapustānei, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustāmais īpašums
ar kadastra numuru 6884 007 0187 bija piešķirts Olgai Kapustānei lietošanā.
Par 2013.gadu O.Kapustānei tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par lietošanā piešķirto īpašumu LVL 2,22 apmērā.
Olga Kapustāne nomira 2013.gada 18.martā.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Olgai Kapustānei, p.k.XXXXX,
LVL 2,22 apmērā.
16.
2013.gada 20.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Zilupes
novada pašvaldības kasieres Ludmila Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par
nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Jadvigai Stefanovičai, p.k.XXXXX.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustāmais īpašums –
dzīvojamā māja ar kadastra numuru 6896 005 0087 001 bija piešķirts Jadvigai
Stefanovičai lietošanā.
Par 2011.un 2012.gadiem J.Stefanovičai tika aprēķināts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par lietošanā piešķirto īpašumu LVL 12,93 apmērā.
Jadviga Stefanoviča nomira 04.08.2008. Mantinieki J.Stefanovičas saistību
pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa parādus.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Jadvigai Stefanovičai,
p.k.XXXXX, LVL 12,93 apmērā.
17.
2013.gada 20.augustā Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts Zilupes
novada pašvaldības kasieres Ludmilas Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu
par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ippolitam Ļevčenko, personas kods
nav zināms.
Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs nekustāmais īpašums –
dzīvojamā māja ar kadastra numuru 6896 007 0060 001 bija piešķirts Ippolitam
Ļevčenko lietošanā.
Par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadiem I.Levčenko tika aprēķināts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto īpašumu LVL 20,46
apmērā.
Ippolits Ļevčenko nomira. Mantinieki I.Levčenko saistību pārņemšanai nav
pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa parādus.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Ippolitam Ļevčenko personas
kods nav zināms LVL 20,46 apmērā.

3§
Par darba grupas izveidošanu Pilsētas svētku organizēšanai
Ziņo V.Vaļdens:
Sakarā ar to, ka 2013.gada oktobrī tiek plānots organizēt Pilsētas svētkus,
jāizveido darba grupa svētku organizēšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā
nepiedalās A.Peličeva - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ:
Izveidot darba grupu Pilsētas svētku organizēšanai sekojoša sastāvā:
1. izpilddirektore – Aina BORSUKA;
2. domes deputāte – Anna PELIČEVA;
3. Tautas nama vadītāja – Inese PERTAJA;
4. domes galvenā grāmatvede – Jana BONDARENKO.

4§
Zilupes mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS:
Pašvaldības dome izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas iesniegumu, kurā tika
lūgts atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 02.09.2013. līdz 31.12.2013. skolas
audzēkņus (saskaņā ar sarakstu pielikumā).
Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par vecāku līdzfinansējumu samaksas
kārtību Zilupes Mūzikas un Mākslas skolā” 7.punktu, Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 02.09.2013. līdz 31.12.2013.
Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņus saskaņā ar sarakstu pielikumā.
5§
Zilupes Veselības un sociālās aprūpes centra iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS:
Pašvaldības dome izskatīja SIA Zilupes veselības un aprūpes centra (turpmāk tekstā
centrs) iesniegumu „Par uzturēšanas maksas palielināšanu”. Noskaidrots, ka centrs strādā
ar zaudējumiem, zaudējumu apmērs uz 31.07.2013. sastāda 3887,00 Ls.
Ņemot vērā augstākminēto lūgts no 2013.g. 1.novembra noteikt mēneša uzturēšanas
maksu Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā 281,12 Ls apmērā, bet no 2014.gada 1.janvāra –
400,00 EUR.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām 14.panta 1.daļu, likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Noteikt no 01.11.2013. mēneša uzturēšanas maksu Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā
281,12 LVL apmērā, bet no 01.01.2014. – 400,00 EUR.
6§
SIA MC ALFA iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS:
Pašvaldības dome izskatīja SIA „MC ALFA” iesniegumu, kurā lūdz nomāt
telpas bezdarbnieku apmācībai Zilupes vidusskolā. Mācību centrs veic latviešu
valodas, angļu valodas un datorzinību apmācības. Apmācību ilgums – 1 mēnesis
(4stundas dienā).
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izīrēt SIA „MC ALFA” telpas bezdarbnieku apmācībai Zilupes vidusskolā,
noslēdzot telpu lietošanas līgumu uz termiņu no 03.10.2013. līdz 31.05.2015.
7§
Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālistes Jeļenas Veligurskas
iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS:
Pašvaldības dome izskatīja izglītības darba speciālistes Jeļenas Veligurskas
iesniegumu, kurā viņa lūdz veikt izmaiņas Zilupes novada pašvaldības Jauniešu lietu
speciālistes Ingas Cibiņas darba samaksā no 2013.gada 1.septemba, palielinot darba
likmi no LVL 175,00 līdz LVL 275,00.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 01.01.2014.
8§
Zemes un privatizācijas komisijas priekšsēdētājas Ludmilas Matvejenko iesnieguma
izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS:
Pašvaldības dome izskatīja Zemes un privatizācijas komisijas priekšsēdētājas
Ludmilas Matvejenko iesniegumu, kurā L.Matvejenko lūdz atbrīvot viņu no Zemes un
privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amata.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās
daļas 24.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbrīvot Ludmilu Matvejenko no Zilupes novada pašvaldības Zemes un
privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amata.
Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības Zemes un privatizācijas komisijas
priekšsēdētājas amatā Birutu Čebotari.
9§
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk
tekstā – Zilupes PII) vadītājas I.Agafonovas iesniegumu, kurā tika ziņots, ka sakarā ar
ietaupītajiem darba samaksas fonda līdzekļiem (valsts budžeta mērķdotācija
pirmskolai), lūdz atļaut no 01.09.2013. līdz 31.12.2013. palielināt pamatalgas likmi
Zilupes PII pedagogiem, kuri strādā ar 5-6 g. bērniem: R.Zviedrei, A.Lipstei,
N.Ivanovai līdz LVL 315,00 par slodzi, T.Kigitovičai – līdz LVL 325,00 par slodzi.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, S.Fenčenko,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā
nepiedalās O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Palielināt no 01.09.2013. līdz 31.12.2013. pamatalgas likmi Zilupes PII
pedagogiem, kuri strādā ar 5-6 gadus jauniem bērniem: R.Zviedrei, A.Lipstei,
N.Ivanovai līdz LVL 315,00 par slodzi, T.Kigitovičai – līdz LVL 325,00 par slodzi.
10§
Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai (protokols Nr.7,9§, 2.punkts) grozīšanu
Ziņo V.Vaļdens
2013.gada 27.augustā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu par zemes
vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai (protokols Nr.7, 9§,
2.punkts)
Lēmumā kļūdaini norādīta Zilupes novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala
adrese, kurai jābūt Liepu ielā 24, Zilupe, Zilupes novadā (lēmumā – Lauku iela)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Grozīt Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta lēmumu Par zemes vienību
atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai (protokols Nr.7, 9§, 2.punkts),
mainot ielas nosaukumu no „Lauku” uz „Liepu” lēmuma aprakstošās daļas pirmajā
rindkopā un nolēmuma daļas pirmajā punktā.
11§

Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Gata Saknīša (protokols Nr.7, 7§, 1.p.)
atcelšanu
Ziņo V.VAĻDENS
2013.gada 27.augustā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu Par nokavētā
nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Gata Saknīša,
personas kods XXXXX (protokols Nr.7, 7§, 1.p.), un lēmums 2013.gada 4.septembrī
tika nosūtīts izpildei zvērinātajam tiesu izpildītājam.
No Zvērinātā tiesu izpildītāja saņēmām atbildi, ka Gatis Saknītis, p.k. XXXXX,
2013.gada 4.septembrī ir miris. Pārbaudot informāciju PMLP datu bāzē, informācija
par G.Saknīša nāvi apstiprinājās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Atcelt Zilupes novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu Par nokavētā nekustāmā
īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Gata Saknīša, personas
kods XXXXX (protokols Nr.7, 7§, 1.p.).
2.Par pieņemto lēmumu paziņot zvērinātajam tiesu izpildītājam.
3.Uzdot atbildīgām Zilupes novada pašvaldības amatpersonām izlemt jautājumu par
rīcību ar G.Saknīša īpašumu un nodokļa parādiem.
12§
Par 2013.gada 27.augusta lēmuma Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Larisas Safronovas (protokols Nr.7, 7§,
5.p.) atcelšanu
Ziņo V.VAĻDENS
2013.gada 7.augustā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu Par nokavētā
nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Larisas
Safronovas, p.k. XXXXX (protokols Nr.7, 7§, 5.p.), un lēmums 2013.gada
4.septembrī tika nosūtīts izpildei zvērinātajam tiesu izpildītājam.
No Zvērinātā tiesu izpildītāja saņēmām mutisku informāciju, ka Larisai
Safronovai, īpašums, par kuru tiek piedzīts nekustamā īpašuma nodoklis, nekad nav
piederējis. Pārbaudot šo informāciju tika noskaidrots, ka L.Safronovai tiešām nepieder
nekustamais īpašums - zeme ar kadastra numuru 6884 007 0078, kas atrodas „Larisi”,
Pasienes pagastā, Zilupes novadā un viņai kļūdaini tika aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Atcelt Zilupes novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu Par nokavētā
nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Larisas
Safronovas, p.k. XXXXX (protokols Nr.7, 7§, 5.p.).

2.Par pieņemto lēmumu paziņot zvērinātajam tiesu izpildītājam un
L.Safronovai.
13§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Zilupes novada Lauderu pagasta teritorijā
Ziņo V.VAĻDENS
Sakarā ar to, ka zemes vienībām pēc Zilupes novada Lauderu pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada
domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā)
zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.punktu un Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0190 „Kalteskalns”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
2. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0140 „Zemenes”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0141 Bumbieru ielā 8, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
4. Mainīt zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0083 Bumbieru ielā 18, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi
no kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz
kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
5. Mainīt zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0152 Bērzu ielā 17, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
6. Mainīt zemes vienībai 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0112 Bumbieru ielā 16, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi

no kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz
kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
7. Mainīt zemes vienībai 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0104 Bumbieru ielā 14, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi
no kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz
kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
8. Mainīt zemes vienībai 0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0019 Bērzu ielā 15, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
9. Mainīt zemes vienībai 0,132 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0048 Bumbieru ielā 10, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi
no kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz
kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
10. Mainīt zemes vienībai 0,128 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0153 Bērzu ielā 13, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
11. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0131 „Vāveri”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
12. Mainīt zemes vienībai 0,135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0040 Bērzu ielā 11, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
13. Mainīt zemes vienībai 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0223 „Ovūti”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
14. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0115 Bumbieru ielā 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
15. Mainīt zemes vienībai 0,138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0011 Bumbieru ielā 4, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
16. Mainīt zemes vienībai 0,165 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0007 Bērzu ielā 7, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
17. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0039 Bumbieru ielā 2, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
18. Mainīt zemes vienībai 0,172 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0003 Saules ielā 2, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).

19. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0124 Bērzu ielā 3, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
20. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0097 Bērzu ielā 1, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
21. Mainīt zemes vienībai 0,309 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0037 „Avotiņi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no kodu
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
22. Mainīt zemes vienībai 0,246 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0004 Saules ielā 4, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
23. Mainīt zemes vienībai 0,362 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0013 Saules ielā 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
24. Mainīt zemes vienībai 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0090 Bumbieru ielā 3, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
25. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,60 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0129 Bumbieru ielā 5, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,34 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 0,26 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
26. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,90 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0043 Saules ielā 1, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,23 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 0,67 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
27. Mainīt zemes vienībai 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0080 Saules ielā 3, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
28. Mainīt zemes vienībai 0,265 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0009 Saules ielā 5, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
29. Mainīt zemes vienībai 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0006 Saules ielā 7, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
30. Mainīt zemes vienībai 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0222 Saules ielā 9, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).

31. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,30 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0053 „Strautiņi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 2,05 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
32. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,00 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0160 „Bitītes”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,21 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,79 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
33. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,70 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0164 „Āboliņi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,45 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
34. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,30 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0161 „Atmoda”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,28 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 1,02 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
35. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,30 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0162 „Jaundruva”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,41 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 1,89 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
36. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 5,10 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0049 „Riekstiņi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,23 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 4,87 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
37. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,80 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0029 „Ābelīte”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,27 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 1,53 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
38. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,40 ha un kadastra apzīmējumu
6864 002 0094 „Karina”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,33 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 2,07 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
39. Mainīt zemes vienībai 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0108 „Boksi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no kodu
1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) uz kodu 1104 (transportlīdzekļu
garāžu apbūve).
40. Mainīt zemes vienībai 0,687 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0270 „Roja”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no kodu
1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) uz kodu 1003 (lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve).
14§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam

Ziņo V.VAĻDENS:
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība 2,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0068 un zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0338, īpašuma nosaukumu „Attīstība”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
15§
Par uzmērītas zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
Ziņo V.VAĻDENS:
Ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemes komisijas 1997.gada 21.marta
lēmumu Nr.52 tika atzītas Josifam Dolgiļevičam īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6896 008 0338 Zaļesjes pagastā Ludzas rajons.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” sestās nodaļas 188.pants nosaka, ka pieļaujamā platību
atšķirība nedrīkst pārsniegt: ciemā, lauku apvidū: atšķirību, kas noteikta, izmantojot
formulu ± 0,1 √¯P (P – zemes vienības vai vienības daļas platība (ha)), ja platība ir
vienāda ar 1,0 ha vai mazāka).
Sakarā ar to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0338
„Attīstība”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uzmērītā platība 1,13 ha neiekļaujas
pieļaujamā platību nesaistē un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt robežas un
platību.
Pamatojoties mērniecības firmas SIA „KVINTESENCE” izgatavoto zemes
robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0338
„Attīstība”, Zaļesjes pag., Zilupes nov., kā arī uz Latvijas Republikas likuma „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 1,13 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0338 „Attīstība”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov.un zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0338
apgrūtinājumu: pierobeža – 1,13 ha.
16§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu

Ziņo V.VAĻDENS:
1.
Izskatot Sanda Šleija, dzīvo XXXXX, Zilupes nov., 02.09.2013.g.
iesniegumu, reģ. 02.09.2013. ar Nr.332, par neapbūvētā zemes gabala 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0217 Lauderu pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā,
tika konstatēts, ka:.
Zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0217 Lauderu
pag., Zilupes nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.4.23.&) 5.punktu ir ieskaitīta 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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta
otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī
tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru,
izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Sandim Šleija, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 0,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0217 Lauderu pag., Zilupes nov. no
2013.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim bez apbūves tiesībām.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Sandi Šleija, personas kods XXXXX, par
zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0217 Lauderu 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 atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
2.
Izskatot Veronikas Strazdiņas, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXX
Pasienes pag., Zilupes nov., 04.09.2013. iesniegumu, reģ. 04.09.2013. ar Nr.336, par
zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 4,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 008 0050 „Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov.,
konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija
lēmumu (protokols Nr.8.9.§) 21.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Veronikai
Strazdfiņai uz zemes vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0050
„Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov..
Uz zemes vienības atrodas Veronikai Strazdiņai piederošais namīpašums, kas
nav ierakstīts Zemesgrāmatā.
Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza zemes
gabala tipveida nomas līgumu ar Veroniku Strazdiņu par zemes vienību 4,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0050 „Strazdiņi”, Latišonki, 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” grozījumu 3.panta piektās daļas 1.punkts
nosaka, ka apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.6.14.§) 16.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 4,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 008 0050 „Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu, un 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu un 71.pantu, n 72.pantu, un
9.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Veronikai Strazdiņai, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0050 „Strazdiņi”, Latišonki,
Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2023.gada
30.septembrim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu Veroniku Strazdiņu, personas kods
XXXXX, par zemes vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0050
„Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības
gadā. Ja aprēķinot nomas maksu tās vērtība ir mazāk par LVL 20,00, nomas maksa ir
noteikta LVL 20,00 apmērā gadā. Nomas maksai piemērojams koeficents 1,5 uz laiku
līdz namīpašums būs ierakstīts Zemesgrāmatā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
3.
Izskatot Nadeždas Uļjanovas, dzīvo XXXXX Zilupe, Zilupes nov.,
02.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 02.09.2013. ar Nr.333, par zemes gabala daļas 500
kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 Pumpuru ielā
1A, Zilupe, Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 5600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271
Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada
23.februāta lēmuma (protokols Nr.3.23.&) 40.punktu ir ieskaitīta 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 un

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Nadeždai Uļjanovai, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 nošķirto daļu 500 kv.m platībā
Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. no 2013.gada 1.oktobra līdz 2015.gada
30.septembrim bez apbūves tiesībām augļu dārzam.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Nadeždu Uļjanovu, personas kods
XXXXX, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 nošķirto daļu
500 kv.m platībā Pumpuru ielā 1A, Zilupe, 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 atbildīgai personai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
4.
Izskatot Valentīnas Rimšas, dzīvo XXXXX Zilupe, Zilupes nov.,
23.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 23.09.2013. ar Nr.358, par apbūvēta zemes gabala
0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0019 „Fokusi”, Gubina, Zaļesjes
pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka:
Pamatojoties uz Zilupes novada bāriņtiesas 2013. gada 12.septembra pirkuma
līgumu Nr.248 Valentīna Rimša namīpašumu iereģistrēja 2013.gada 17.septembrī
Ludzas zemesgrāmatas Zilupes novada Zaļesjes pagasta nodalījumā ar folijas
Nr.100000462869.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma, apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 21.augusta lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar Tatjanu Ševčenko uz zemes gabalu 0,81 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 004 0019 „Fokusi”, Gubina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar
2013.gada 17.septembri.
2. Piešķirt Valentīnai Rimšai, personas kods XXXXX, nomā zemes gabalu
0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0019 “Fokusi”, Gubina, Zaļesjes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 17.septembra līdz 2023.gada 16.septembrim.

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Valentīnu Rimšu, personas kods
XXXXX, nomā zemes gabalu 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0019
“Fokusi”, Gubina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 10 gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
5.
Izskatot Sanda Šleija, dzīvo XXXXX Lauderu pag., Zilupes nov.,
24.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.09.2013. ar Nr.362, par neapbūvētu zemes gabalu
2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0329 un 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 004 0143 Lauderu pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika
konstatēts, ka:.
Zemes vienības 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0329 un 6,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 004 0143 Lauderu pag., Zilupes nov. ar
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.&)
14.punktu 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.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta
otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī
tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru,
izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma
„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma
koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Sandim Šleija, personas kods XXXXX, nomā zemes vienības 2,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0329 un 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 004 0143 Lauderu pag., Zilupes nov. no 2013.gada 1.oktobra līdz
2015.gada 30.septembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Sandi Šleija, personas kods XXXXX, par
zemes vienībām 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0329 un 6,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 004 0143 Lauderu 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 atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
6.
Izskatot Tatjanas Trofimovičas, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
24.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.09.2013. ar Nr.359, par zemes gabala daļas 0,06 ha
platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0292 Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0292 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. ir ieskaitīta 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 un
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Tatjanai Trofimovičai, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0292 nošķirto daļu 0,06 ha platībā Zaļesjes

pag., Zilupes nov. no 2013.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim bez apbūves
tiesībām augļu dārzam.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Trofimoviču, personas kods
XXXXX, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 nošķirto daļu
0,06 ha platībā 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 atbildīgai personai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
17§
Par adreses piešķiršanu ēkām
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Galinas Grigorjevas, dzīvo XXXXX Zilupe, Zilupes nov. un Oļega
Haritončenko, dzīvo XXXXX, Silmalas pag., Rēzeknes nov., Ivana Romanova
(pamats Zilupes novada bāriņtiesas 26.08.2013. pilnvara ar Nr.226 un Latgales
apgabaltiesas
Zvērinātā
notāra
05.09.2013.
pilnvara
ar
Nr.3086),
05.09.2013.iesniegumu, reģ.05.09.2013. ar Nr.338, par saimniecības ēkas pamatu
uzturēšanai nepieciešamās zemes platības 920 kv.m ar kadastra apzīmējums 6817 002
0309 noteikšanu Brīvības ielā 16A, Zilupe, Zilupes nov. un adreses piešķiršanu
saimniecības ēkas pamatiem. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Galinas Grigorjevas, personas kods XXXXX un Oļega Haritončenko,
personas kods XXXXX, saimniecības ēkas pamatiem adresi Brīvības iela 16A,
Zilupe, Zilupes nov., kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0309 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0309).

18§
Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Galinas Grigorjevas, dzīvo XXXXX, Zilupes nov. un Oļega Haritončenko,
dzīvo XXXXX, Silmalas pag., Rēzeknes nov., Ivana Romanova (pamats Zilupes
novada bāriņtiesas 26.08.2013. pilnvara ar Nr.226 un Latgales apgabaltiesas Zvērinātā
notāra 05.09.2013. pilnvara ar Nr.3086), 05.09.2013.iesniegumu, reģ.05.09.2013. ar
Nr.338, par saimniecības ēkas pamatu uzturēšanai nepieciešamās zemes platības 920
kv.m ar kadastra apzīmējums 6817 002 0309 noteikšanu Brīvības ielā 16A, Zilupe,
Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 1984.gada 16.novembra pirkuma līgumu Nr.76,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 920 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0309 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0309) Brīvības ielā
16A, Zilupe, Zilupes nov., Galinas Grigorjevas, personas kods XXXXX un Oļega
Haritončenko, personas kods XXXXX, piederošās saimniecības ēkas pamatu
uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa
rīkojumu Nr.158 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297
"Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas
aģentūra" personā" zemes vienība 920 kv.m platībā kadastra apzīmējumu 6817 002
0309 Brīvības ielā 16A, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un
reģistrējama Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.
19§
Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam, kā arī adreses maiņu zemes
vienībai un ēkām
Ziņo V.VAĻDENS:
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piederošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā no zemes vienība 0,2851 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0078, īpašuma nosaukumu no „Skolotāju”,
Lauderu pag., Zilupes nov. uz „Skolotāju mājas”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Mainīt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piederošai zemes vienībai 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0078 un
ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Skolotāju”, Lauderi, Lauderu pag.,
Zilupes nov. uz „Skolotāju mājas”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
20§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un jauna īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo V.VAĻDENS:
Izskatot Borisa Spruža, dzīvo XXXXX, Lauderu pag., Zilupes nov.,
26.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 26.09.2013. ar Nr.363, par zemes vienības 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0061 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 6864 005 0009 „Bidrija”, Lauderu pag., Zilupes nov. un īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6864 005 0061, „Pupoli”, Lauderu pag., Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas

4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Boriss Spružs, personas kods XXXXX, atdala zemes vienību 1,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0061 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 6864 005 0009 „Bidrija”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt nekustāmam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 1,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 005 0061, īpašuma nosaukumu „Pupoli”, Lauderu pag.,
Zilupes nov..
21§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Zilupes novada Zilupes pilsētas
teritorijā
Ziņo V.VAĻDENS:
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.punktu un Zilupes
novada plānoto un atļauto teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Zilupes novada
domes sēdes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&),
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0227 platībā 1400 kv.m Mednieku ielā 2A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0310 platībā 355 kv.m Brīvības ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0251 platībā 4100 kv.m Mērnieku ielā 10, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
4. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0275 platībā 2900 kv.m Baznīcas ielā 8, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).

5. Piešķirt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0418 platībā 20100 kv.m Lāčplēša ielā 7, Zilupe, Zilupes nov. ar kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
6. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0350 platībā 1100 kv.m Policijas ielā 20A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
7. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0274 platībā 2925 kv.m Lauku ielā 22, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1201 (ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
8. Piešķirt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0339 platībā 437 kv.m Dārzu ielā 4A, Zilupe, Zilupes nov. ar kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
22§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo V.VAĻDENS:
1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0227 Mednieku ielā 2A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā
teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 1400 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0227 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0283) Mednieku ielā 2A, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 355 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0310 Brīvības ielā 3A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā
teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 355 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0310 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0310) Brīvības ielā 3A, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 4100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0251 Mērnieku ielā 8, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā
teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”

13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 4100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0251 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0388) Mērnieku ielā 8, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
4.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 2900 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0275 Baznīcas ielā 8, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā
teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atzīt, ka zemes vienība platībā 2900 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0275 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0371) Baznīcas ielā 8, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
5.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 4100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0418 Lāčplēša ielā 7, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā
teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 20100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0418 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0322) Lāčplēša ielā 7, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
6.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0350 Policijas ielā 20A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada plānotā

teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada
25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 1100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0350 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0365) Policijas ielā 20A, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
7.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 2925 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0274 Lauku ielā 22, Zilupe, Zilupes novads atrodas ūdenstornis, kurš ir
Zilupes novada pašvaldības bilancē.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā

nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 1.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai
piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un Latvijas Republikas likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 2925 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0274 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0264) Lauku ielā 22, Zilupe, Zilupes
novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
8.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 437 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0339 Dārzu ielā 4A, Zilupe, Zilupes novads atbilst kā starpgabals (zemes
gabalam, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam) piekļuves iespēju nav).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 41.panta otrās daļas 6.punkts nosaka,
ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā
piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir
starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma Latvijas Republikas likuma

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība kā starpgabals platībā 437 kv.m ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0339 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0338) Dārzu ielā
4A, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
23§
Zilupes vidusskolas iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores iesniegumu par atļauju
atvērt klases 2013./2014.m.g. Zilupes vidusskolā un struktūrvienībā Pasienes
pamatskolā:
1.c klase – 6 skolēni;
2.b (apvienota ar 1.b) – 9 skolēni;
3.c – 8 skolēni;
4.b (apvienota ar 3.b) – 6 skolēni;
4.c – 7 skolēni;
5.b – 7 skolēni;
5.c – 7 skolēni;
7.b – 7 skolēni;
8.b (apvienota ar 6.b) – 10 skolēni;
9.b – 8 skolēni;
11.a – 8 skolēni;
11.c – 7skolēni.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atļaut atvērt klases 2013./2014.m.g. Zilupes vidusskolā un struktūrvienībā Pasienes
pamatskolā, saskaņā ar augstāk norādīto sarakstu.
2.
Pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores iesniegumu par
atļauju apvienot 11.a un 11.c klases atsevišķo mācību priekšmetu, ar vienādām
prasībām mācību standartu un programmu apguvei, kur apmācības notiek latviešu
valodā 2013./2014. mācību gadam. Mācību priekšmetu saraksts: bioloģija, ģeogrāfija,
fizika, ekonomika, ķīmija, mūzika, sports.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atļaut apvienot 11.a un 11.c klases atsevišķo mācību priekšmetu, ar vienādām
prasībām mācību standartu un programmu apguvei, kur apmācības notiek latviešu

valodā 2013./2014. mācību gadam, saskaņā ar augstāk norādītu mācību priekšmetu
sarakstu.
24§
Par projekta līdzfinansējumu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldība līdzfinansē Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas
renovācijas projektu, kas finansējumu sniedz Latvijas vides investīciju fonds. Kopējās
projekta izmaksas sastāda LVL 110799,71, no kā Zilupes novada pašvaldības
līdzfinansējums sastāda LVL 67279,71. Projekta nosacījumi nosaka, ka ēkai ir
saskaņota investīciju un attīstības stratēģija un vismaz 5 gadus netiks mainīts
lietošanas veids un tā netiks demontēta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi
Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikuma 28.8. un
28.14.apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas renovācijas projekta
līdzfinansējumu LVL 67279,71 apmērā.
2. Nemainīt Zilupes Mūzikas un Mākslas skolai zemes lietošanas mērķi un
nedemontēt ēku vismaz piecus gadus no projekta īstenošanas pabeigšanas datuma.
25§
Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada
pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām kopijām”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010
„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
26§
Par Saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu samaksai par
speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai””
apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.11 “ Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.12
„Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai
slimnieka transportēšanai”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
27§
Par Saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski represētajām
personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara
dalībniekiem”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
28§
Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.

29§
Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
30§
Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.septembra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par transportlīdzekļu piespiedu
pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā
maksu un maksāšanas kārtību”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra Saistošajos noteikumos Nr.7
„Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un

transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību””
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
31§
Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
32§
Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
28.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu””
apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu

saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.5
„Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to
kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
33§
Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.13
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.

34§
Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada
30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.12 „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās
un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra Saistošajos noteikumos Nr.12
„Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par
tirdzniecību Zilupes novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
35§
Par Saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
36§
Par Saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
37§
Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.22 „ Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
38§
Par Saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par svētku pabalstiem”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.14
„Par svētku pabalstiem”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.

39§
Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas””
apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
40§
Par Saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012.gada
17.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi

Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā””
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
41§
Par Saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu””
apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.26 “ Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
vienreizēju apbedīšanas pabalstu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
42§
Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada
26.novembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu,
Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas
noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu

saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra Saistošajos noteikumos Nr.8
„Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās
esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
43§
Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada
27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 2012.gada
27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta
rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
45.panta pirmo, piekto un sesto daļas
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3
„Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.

44§
Par Patapinājuma līguma noslēgšanu un vieglas automašīnas dīzeļdegvielas
patēriņa normas apstiprināšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības izpilddirektores Ainas
Borsukas iesniegumu, kurā A.Borsuka lūdz noslēgt ar viņu Patapinājuma līguma uz
vieglo automašīnu WOLSFAGEN-GOLF, reģ. Nr.JC7028, kas tiek izmantota darba
vajadzībām un apstiprināt dīzeļdegvielas normu:
Ziemas periodā 7 l uz 100 km;
Vasaras periodā 6 l uz 100 km.
Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt Patapinājuma līgumu ar izpilddirektori Ainu Borsuku uz vieglo
automašīnu WOLSFAGEN-GOLF, reģ. Nr.JC7028.
2. Apstiprināt dīzeļdegvielas normu uz vieglo automašīnu WOLSFAGENGOLF, reģ. Nr.JC7028, kas tiek izmantota darba vajadzībām:
Ziemas periodā 7 l uz 100 km;
Vasaras periodā 6 l uz 100 km.
45§
Par Saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2014.gadā Zilupes novadā” apstiprināšanu
Ziņo J.AGAFONOVS
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9 .punktu un Pārejas noteikumu 402.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta pirmo, piekto un
sesto daļas,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.29 “ Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā Zilupes novadā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
saskaņošanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu
publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā
internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās.
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