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

Zilupē

2014. gada 25.septembrī

protokols Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 13.00.
Sēdi atklāj plkst. 13.10.
O. Agafonovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 26.08.2014. līdz
25.09.2014.
2. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”.
3. Par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes Nolikuma apstiprināšanu.
4. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
5. Par degvielas patēriņa normām.
6. Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības centrālās administrācijas Amatu sarakstā.
7. Par Zilupes pilsētas Tautas nama telpu īres maksu apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078, pēc
adreses „Orlovka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., plātība 0,98 ha, pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
9. Par Zilupes vidusskolas direktores A.Čeksteres iesniegumu izskatīšanu.
10. Par Mūzikas un mākslas skolas direktores Veras Doreiko - Sinkevičas iesnieguma
izskatīšanu.
11. Par izglītības darba speciālistes Jeļenas Veligurskas iesnieguma iezskatīšanu.
12. Par SIA „Motors” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni”
iesnieguma izskatīšanu.
14. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Irinu
Sļadzi.
15. Par L.Sļadzes iesnieguma izskatīšanu.
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
17. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
18. Par adrešu piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, kā arī
dzīvokļu telpu grupām Zilupes novadā.
19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai.
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča

Piedalās –
Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Anna Peličeva, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Nikolajs
Jefimovs, Gunārs Smuļko, Taisa Semjonova, Sergejs Fenčenko
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Domes juriste
Sniedze IRBE
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
Saimniecības vadītāja
Biruta ČEBOTARE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
Larisa AĻBREHTE
Izglītības darba speciāliste
Jeļena VELIGURSKA
SIA Zilupes LTD valdes loceklis
Valērijs FITISOVS
Nepiedalās:
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
Domes sēdes darba kārtībā 19 jautājumi.
1.§
Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 26.08.2014. –
25.09.2014.
Ziņo: O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs,
T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto darbu
un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 26.08.2014. –
25.09.2014.
2.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
Ziņo: J.BONDARENKO
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu, likumu „Par
valsts budžetu 2014.gadam” un balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada
budžetu” saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošos noteikumus rakstveidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās
Attīstības ministrijai zināšanai.
3. 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.
3.§
Par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes Nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas Irinas Agafonovas 24.09.2014. iesniegumu (Reģ. Nr.302) ar lūgumu apstiprināt
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 23.09.2014. gada Nolikumu jaunajā redakcijā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
balsošanā nepiedalās O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ:
Apstiprināt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 23.09.2014. Nolikumu Nr.3
(pielikumā).
4.§
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības domes juristes
S.Irbes iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Administratīvas komisijas sekretāres un
komisijas locekles amata no 01.10.2014.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt izmaņas Administratīvās komisijas sastāvā:
1. Atbrīvot Sniedzi Irbi no Administratīvās komisijas sekretāres amata no 01.10.2014.
2. Iekļaut Administratīvās komisijas sastāvā (sekretāra un komisijas locekļa amatā)
Zilupes novada pašvaldības domes juristu Aleksandru Šabanovu no 01.10.2014.
5.§
Par degvielas patēriņa normām
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai VOLVO V70, Reģ. Nr.JR6501 – degvielas
patēriņš vasaras periodā 7,3l/100km, ziemas periodā 8,0l/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās automašīnai VOLVO V70, Reģ. Nr.JR6501:

Vasaras periodā – 7,3l/100km;
Ziemas periodā – 8,0 l/100km.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai AUDI A6, reģ. Nr.FV8500 – degvielas
patēriņš vasaras periodā 11l/100km, ziemas periodā 12,1l/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās automašīnai AUDI A6, reģ. Nr.FV8500:
Vasaras periodā – 11l/100km;
Ziemas periodā – 12,1l/100km.
6.§
Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības centrālās administrācijas Amatu sarakstā
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības domes izskatīja jautājumu par izmaiņām Zilupes novada
pašvaldības centrālās administrācijas Amatu sarakstā, palielinot no 01.10.2014. jurista likmi
no 1 uz 1,15.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Palielināt no 01.10.2014. Zilupes novada pašvaldības centrālās administrācijas Amatu
sarakstu, palielinot jurista likmi no 1 uz 1,15.
7.§
Par Zilupes Tautas nama telpu īres maksu apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par īres maksas apstiprināšanu
dažādu pasākumu rīkošanai juridiskajām un fiziskām personām Zilupes pilsēta Tautas nama
telpās.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu īres maksu Zilupes pilsētas Tautas nama telpu īri dažādu
pasākumu rīkošanai juridiskajām un fiziskām personām:
1.1.Lielās zāles īres maksa – 15,00 EUR/st.;
1.2.Mazās zāles īres maksa – 8,00 EUR/st.;
1.3.Foajē īres maksa – 5,00 EUR/st.
2. Tautas nama lielās zāles izmantošana:
2.1.pirmsvēlēšanu aģitācijai, prezentācijām – 36,00 EUR/st.;
3.Tautas nama mazās zāles izmantošana:

3.1.pirmsvēlēšanu aģitācijai, prezentācijām – 29,00 EUR/st.;
4.Tautas nama foajē izmantošana:
4.1.pirmsvēlēšanu aģitācijai, prezentācijām – 22,00 EUR/st.
4. No īres maksas atbrīvot Zilupes pilsētas pašvaldības iestāžu, pašvaldības kolektīvu
rīkotos pasākumus.
8.§
Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078, pēc
adreses „Orlovka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., plātība 0,98 ha, pārdošanas
cenas apstiprināšanu
Ziņo B.ČEBOTARE
2013. gada 28. novembrī Zilupes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par
nekustamā īpašuma” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078, platība 0,98 ha,
pēc adreses “Orlovka”, Zaļesje, Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, atsavināšanu”. Objekts
novērtēts EUR 1542,78 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi euro un septiņdesmit astoņi
centi) apmērā.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1,
Zilupes novada pašvaldības domes 2013. gada 28. novembrī pieņemto lēmumu “Par
nekustamā īpašuma” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0078, platība 0.98 ha
pēc adreses “Orlovka”, Zaļesje, Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, atsavināšanu”, saskaņā ar
“Valsts un pašvaldību manta atsavināšanas likuma” 8. panta trešo daļu un šā likuma 44. 1
pantu, Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 008
0078, platība 0,98 ha, pēc adreses “Orlovka”, Zaļesje, Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, pārdošanas cenu EUR 1542,78 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi
euro un septiņdesmit astoņi centi) apmērā.
2. Mēneša laikā no šā lēmuma 1. punktā noteiktās pārdošanas cenas apstiprināšanas
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala
pirmpirkuma tiesības – ēkas īpašniekam.
3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma “Orlovka”, Zaļesje, Zilupes novads,
Zaļesjes pagasts, atsavināšanu, apmaksā Vārds, Uzvārds, personas kods,
dzīvesvieta Adrese.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada saimniecības vadītājai Birutai
Čebotarei.
9.§
Par Zilupes vidusskolas direktores A.Čeksteres iesniegumu izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores 23.09.2014.
iesniegumu (Reģ. Nr.299) par atļauju atvērt klases 2014./2015.m.g. Zilupes vidusskolā un
struktūrvienībā Pasienes pamatskolā:
1.c klase – 8 skolēni;
2.b (apvienota ar 3.b) – 8 skolēni;
3.c – 8 skolēni;

4.b (apvienota ar 1.b) – 5 skolēni;
4.c – 8 skolēni;
5.c – 8 skolēni;
6.b – 7 skolēni;
6.c – 6 skolēni;
7.b (apvienota ar 5.b) – 6 skolēni;
8.b – 7 skolēni;
9.b – 6 skolēni;
10.a – 7 skolēni;
12.a – 6 skolēni;
12.c – 8 skolēni.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, L.Osipovs, S.Fenčenko,
G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
A.Čekstere - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “
11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ:
Atļaut atvērt klases 2014./2015.m.g. Zilupes vidusskolā un struktūrvienībā Pasienes
pamatskolā, saskaņā ar augstāk norādīto sarakstu.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores 23.09.2014.
iesniegumu (Reģ. Nr.300) par atļauju apvienot 12.a un 12.c klases atsevišķo mācību
priekšmetu, ar vienādām prasībām mācību standartu un programmu apguvei, kur apmācības
notiek latviešu valodā 2014./2015. mācību gadam. Mācību priekšmetu saraksts: angļu valoda,
bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika, psiholoģija, sports.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, L.Osipovs, S.Fenčenko,
G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās
A.Čekstere - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “
11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ:
Atļaut apvienot 12.a un 12.c klases atsevišķo mācību priekšmetu, ar vienādām
prasībām mācību standartu un programmu apguvei, kur apmācības notiek latviešu
valodā 2014./2015. mācību gadam, saskaņā ar augstāk norādītu mācību priekšmetu
sarakstu.
10.§
Par Mūzikas un mākslas skolas direktores Veras Doreiko – Sinkevičas iesnieguma
izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes Mūzikas un mākslas skolas
direktores Veras Doreiko-Sinkevičas 25.09.2014. iesniegto iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot
skolas audzēkņus no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2014. līdz 31.12.2014.
(saskaņā ar sarakstu pielikumā)
Pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par vecāku līdzfinansējumu
samaksas kārtību Zilupes Mūzikas un Mākslas skolā” 7.punktu, kā arī uz Finanšu komitejas
ieteikumi, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2014. līdz 31.12.2014.
Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņus saskaņā ar Sarakstu pielikumā.

11.§
Par izglītības darba speciālistes Jeļenas Veligurskas iesnieguma izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības domes izskatīja Izglītības darba speciālistes J.Veligusrkas
25.09.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.305) ar lūgumu palielināt zemāko mēneša darba
algas likmi Zilupes novada pirmsskolas izglītības pedagogiem līdz EUR 420,00, un veikt
grozījumus Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstos no 2014.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.332 „Par
grozījumiem MK 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, kā arī un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko,
N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Palielināt zemāko mēneša darba algas likmi Zilupes novada pirmsskolas izglītības
pedagogiem līdz EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro) no 01.09.2014.
2. Veikt attiecīgas izmaiņas Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstos.
12.§
Par SIA „Motors” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 2014. gada 19. septembrī iesniegto
iesniegumu Nr.64 ar lūgumu pagarināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju smilts-grants
atradnei “Motors”. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,
Zilupes novada pašvaldība konstatē, ka SIA “Motors” iesniedzis visus atbilstošos
dokumentus, respektīvi, īpašuma tiesības uz zemi apliecinošu dokumentu, līgumu par zemes
nomu, ziņas par darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, derīgo izrakteņu atradnes
‘Motors” pase, izziņu no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, izziņu par jaunu
limitu, izziņu par akceptētiem krājumiem karjerā un pārtraukumiem, kā arī vai ir bijusi
topogrāfiskā uzmērīšana.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu (vietējās
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, ministru kanineta noteiktajā kārtībā un
ievērojot Latvijas Vides ģeoloģijas un meteroloģijas centra noteiktos ieguves limitus, izsniedz
atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguvei) un 10. panta pirmo daļu (uzsākt zemes dzīļu izmantošanu var tikai tad, ja saņemta
vietējās pašvaldības izsniegtā atļauja). Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.280
“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ņemot vērā to, ka SIA “Motors” pašvaldībai iesniedzis atbilstošus dokumentus, lai
saņemtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, pašvaldībai ir tiesības
izsniegt un pagarināt SIA “Motors” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju.
2. Pagarināt SIA “Motors” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smiltsgrants atradnei “Motors”.
3. Lēmumu nosūtīt SIA “Motors”, c. Jupatovka 11, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV4601 vai izsniegt pēc SIA “Motors” pilnvarotās personas pieprasījuma.

13.§
Par Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni”
iesnieguma izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības domes izskatīja Komunistiskā terora upuru atbalsta un
palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” (turpmāk tekstā – Fonds) 22.09.2014. iesniegumu (reģ.
Nr.1757) ar lūgumu paredzēt 2015.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus grāmatas
„Runājošā grāmata Sibīrijas bērni” izdošanai, kā arī ceļojošai izstādei „Sibīrijas bērni”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Finanšu komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ieplānot 2015.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus EUR 143,00 (viens
simts četrdesmit trīs euro un nulle centi) apmērā Fonda grāmatas izdošanai un
izstādes īstenošanai.
14.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar
Vārds Uzvārds
Ziņo L.AĻBREHTE
Zilupes novada pašvaldības domes izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta Adrese, 02.09.2014. iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli pēc adreses
Raiņa iela 25-1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1) 02.09.2014. ir saņemts Vārds Uzvārds, personas kods, atteikums no dzīvokļa, kas
atrodas pēc adreses Raiņa iela 25-1, Zilupē;
2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 24.09.2014. lēmumu Vārds Uzvārds ir
iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām 2.grupā ar kārtas
Nr.4;
3) dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu pretendentu;
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”,
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 27.01.2011.
Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Zilupes novadā”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Raiņa iela 25-1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751,
Vārds Uzvārds, personas kods, no 01.10.2014.
2. SIA ,,Zilupes LTD” pārtraukt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds ar
01.10.2014. un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds uzvārds uz nenoteiktu
laiku. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā,
persona zaudē īres tiesības.
15.§
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds 17.09.2014. iesniegumu
(Reģ. Nr.293), par to, kā, Vārds Uzvārds nepieciešama ceļa locītavas endoprotezēšanas

operācija. Operācijas cena sastāda EUR 1147,51. Vārds Uzvārds lūdz pašvaldības domi daļēji
apmaksāt nepieciešamo operāciju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība”, kā arī uz Finanšu komitejas ieteikuma, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atteikt Vārds Uzvārds, personas kods, locītavas endoprotezēšanas operācijas
izdevumu apmaksā.
16.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
1.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 28.08.2014.g. iesniegumu, reģ. 29.08.2014. ar
Nr.276, par zemes vienības 2,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0093 atdalīšanu
no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 002 0171 „Upessala”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0093, „Vējakalns”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību platībā 2,09 ha ar
kadastra apzīmējumu 6896 001 0093 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 002
0171 „Upessala”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes
vienība platībā 2,09 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0093,īpašuma nosaukumu
„Vējakalns”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 08.09.2014.g. iesniegumu, reģ. 08.09.2014. ar
Nr.283, par zemes vienības 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0005 atdalīšanu
no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 005 0003 „Druva”, Lauderu pag., Zilupes
nov., kā arī jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumiem 6864 005 0005, piešķirt īpašuma nosaukuma „Otrās Ūbelītes”, 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 – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 12,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 005 0005 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 005
0003 „Druva”, Lauderu pag., Zilupes nov.
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustāmam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 12,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0005, īpašuma nosaukumu „Otrās Ūbelītes”,
Lauderu pag., Zilupes nov.
3.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 12.09.2014.g. iesniegumu, reģ. 12.09.2014. ar
Nr.285, par zemes vienības 1,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0148 un zemes

vienības 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0263 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0380 „Rubeņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 6884 001 0148 un 6884 001 0263, „Jaunie Rubeņi”,
Pasienes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala 1,88 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0148 un zemes vienības 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0263 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0380 „Rubeņi”, Pasienes pag.,
Zilupes nov.
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 6884 001 0148 un 6884 001 0263,īpašuma nosaukumu
„Jaunie Rubeņi”, Pasienes pag., Zilupes nov.
17.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
1.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 02.09.2014.g. iesniegumu, reģ. 02.09.2014. ar
Nr.278, par neapbūvētā zemes gabala 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0356
Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, kura 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 – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 008 0356 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no 2014.gada 1.oktobra līdz
2016.gada 30.septembrim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes vienību
0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0356 Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz diviem
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 Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 02.09.2014.iesniegumu, reģ. 02.09.2014. ar
Nr.277, par zemes vienības 2778 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 6817 003 0342
Baznīcas ielā 1C, Zilupe, Zilupes nov. piešķiršanu nomā, Zilupes novada dome konstatēja, ka:
Ar Zilupes novada domes 2014.gada 3.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.17.§)
2.punktu zemes vienība 2778 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0342 Baznīcas
ielā 1C, Zilupe, Zilupes nov. tika 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs,
T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 2778 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 6817 003 0342 Baznīcas ielā 1C, Zilupe, Zilupes nov. no 2014.gada
1.oktobra līdz 2016.gada 30.septembrim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, uz zemes vienību
2778 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0342 Baznīcas ielā 1C, Zilupe, Zilupes
nov. uz diviem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja, pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
3.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 28.08.2014.iesniegumu, reģ. 28.08.2014. ar
Nr.274, par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6817 003 0271 Pumpuru ielā 1A, Zilupe,
Zilupes nov. nošķirtās daļas 100 kv.m platībā piešķiršanu nomā, Zilupes novada dome
konstatēja, ka:
Ar Zilupes novada domes 2014.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.23.§)
40.punktu zemes vienība 5600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 Pumpuru
ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. tika 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
vaiu nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu.
Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī
tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par
Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju
pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību
nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs,
T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0271 Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. nošķirto daļu 100 kv.m
platībā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.septembrim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. nošķirto daļu
100 kv.m platībā uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja, pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.

18.§
Par adrešu piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, kā arī
dzīvokļu telpu grupām Zilupes novadā
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs,
T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0033 001 005
adresi Meža iela 12-5, Zilupe, Zilupes nov.
2. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0033 001 006
adresi Meža iela 12-6, Zilupe, Zilupes nov.
3. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0033 001 007
adresi Meža iela 12-7, Zilupe, Zilupes nov.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0493 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0493 001 adresi „Pelavas”, Pasiene, Pasienes
pag., Zilupes nov.
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0333 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0333 001 adresi „Papeles”, Kozlova, Pasienes
pag., Zilupes nov.
6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0159 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Rivcani”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0317 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0317 001 adresi „STA-9113”, Kamenka,
Zaļesjes pag., Zilupes nov.
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0013 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0013 001 adresi „Zaļbirzes”, Zaļesje, Zaļesjes
pag., Zilupes nov.
8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0087 un ar to funkcionāli
saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0087 001 adresi „Zaļesjes darbnīcas”,
Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
19.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 22.09.2014.iesniegumu, reģ.22.09.2014. ar
Nr.297, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 1,51 ha (kadastra
apzīmējums 6896 006 0143) „Muižniekmājas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna
eksplikācijas meža masīva platība ir 1,49 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa
noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā
ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās
pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas
mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā
detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā
noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības teritoriālplānojumu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko,
N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai 1,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0143
„Muižniekmājas”, Zaļesjes pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).

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

