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

SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Zilupē

30.01.2014.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
16.01.2014. līdz 30.01.2014.
2. Par Saistošo noteikumu Nr.1 „Par 2014.gada budžetu” apstiprināšanu.
3. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2013.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par
mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā””.
4. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par svētku
pabalstiem””.
5. Par Saistošo noteikumu Nr. „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā””.
6. Par Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Arhīva nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Lielās Talkas koordinatoru nozīmēšanu.
9. Par Lauderu pagasta bibliotēkas darba laika apstiprināšanu.
10. Zilupes mūzikas un mākslas skolas iesniegumu izskatīšana.
11. Z/S „Vikas” direktores iesnieguma izskatīšana.
12. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma
izskatīšana.
13. SIA „Bidrija” valdes locekļa R.Klovana iesnieguma izskatīšana.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
15. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
16. Par nekustamā īpašuma atdalīšanu un pievienošanu citam
nekustamam īpašumam.
17. Par adreses piešķiršanu, apstiprināšanu, miņu un dzēšanu zemes
vienībai ēkām.

18. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma
izveidošanu.
19. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības atzīšanu
par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai.
21. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un jauna
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
23. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 31.01.2013. domes
lēmumā „Par Zilupes novada pašvaldības autonomu funkciju
deleģēšanu” (protokols Nr.1, 26.§).
24. SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa V.Fitisova iesnieguma izskatīšana.
25. Zilupes pilsētas tautas nama direktores iesnieguma izskatīšana.
26. Par degvielas patēriņa normām.
27. Par Zilupes novada pašvaldības autobusa BMC215 degvielas
pārtēriņa norakstīšanu.
28. Par Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes pamatskolas
ēdināšanas cenu apstiprināšanu.
29. H.Mitroščenko iesnieguma izskatīšana.
30. J.Bogurdoviča iesnieguma izskatīšana.
31. Par finanšu apmēru palielināšanu ilgstošas aprūpes pakalpojuma
apmaksu 2014.gadā.
32. Par konkursa „Labākais namīpašuma Ziemassvētku noformējums
Zilupes novadā” uzvarētāju.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs VAĻDENS
Anna PELIČEVA
Svetlana VOITKEVIČA
Alla ČEKSTERE
Leonīds OSIPOVS
Gunārs SMUĻKO
Sergejs FENČENKO
Roberts DOLGILEVIČS
Pieaicināti:
Izpilddirektore Aina BORSUKA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Zemes lietu speciāliste Marija MEIKŠĀNE
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE
Sociālā dienesta vadītāja Olga KLOVANE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Datorsistēmu un datortīklu administrators Aivas DEMBOVSKIS
Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
16.01.2014. – 30.01.2014.
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
domes lēmumu izpildes gaitu no 16.01.2014. – 30.01.2014.
2§
Par Saistošo noteikumu Nr.1 „Par 2014.gada budžetu” apstiprināšanu
Ziņo J.BONDARENKO
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantiem”, atklāti balsojot: PAR –
9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 1 „Par
2014.gada budžetu”, saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Valsts
Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā, pēc to parakstīšanas
un tie ir brīvi pieejami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zaļesjes
pagasta administrācijas ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu
pagasta pārvaldes ēkā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 1 „Par 2014.gada budžetu”.
3§
Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2013.gada 25.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.30 „Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Zilupes novadā” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldībā Saņēma Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas norādījumus attiecībā uz Zilupes novada pašvaldības
2013.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Zilupes novadā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 10.punktu, 45.panta pirmo, piekto un sesto daļu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, MK 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 106.punktu un
3.2.apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra Saistošajos noteikumos
Nr.30 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu 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 Valsts 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.
4§
Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par svētku
pabalstiem” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Tā kā pašvaldībā nav noteikts maznodrošināto personu statuss
pensionāriem, tiem nav iespējams saņemt pašvaldības palīdzību. Lai rastu iespēju
atbalstītu plašāku pensionāru loku, jāveic izmaiņas saistošajos noteikumos ,,Par
svētku pabalstiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta trešo daļu, 45.panta pirmo, piekto un sesto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes Saistošos noteikumus Nr.3
„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 elektroniskā
veidā nosūtīt Valsts 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.

5§
Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldībā tiks pieņemti jauni saistošie noteikumi par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, paplašinot pabalsta saņēmēju loku un
palielinot pabalsta summu. Līdz ar to pašvaldība ir spiesta samazināt GMI
pabalsta apmēru, lai iekļautos ieplānotajā budžetā.
Tā kā Zilupes novads robežojas ar Krievijas Federāciju, daudzi
novada iedzīvotāji brauc pāri robežai vairākas reizes nedēļā, līdz ar to pase
beidzas daudz ātrāk par pasē norādīto tās derīguma termiņu. Lai ieviestu
vienlīdzīgu pabalsta piešķiršanas principu attiecībā uz visiem trūcīgiem
novada iedzīvotājiem, nepieciešams ieviest ierobežojumus pabalstu
dokumentu noformēšanai piešķiršanas gadījumā. Līdz šim pabalsts tika
piešķirts arī pases nozaudēšanas gadījumā. Lai motivētu iedzīvotājus
uzmanīgāk izturēties pret personu apliecinošiem dokumentiem, tika ieviests
vēl viens ierobežojums pabalsta saņemšanai – pabalstu piešķir, ja pase
nozaudēta ugunsgrēka vai citas stihiskas nelaimes gadījumā. Jāpalielina
pabalsta apmērs transporta izdevumu segšanai pases pieteikšanai un
saņemšanai izdevējiestādē, kas atrodas Ludzas pilsētā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta trešo daļu, 45.panta pirmo, piekto un sesto daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi
2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības 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 vai elektroniskā veidā nosūtīt Valsts 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.

6§
Par Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz likumu „Arhīva likums”, Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība”,2012.gada 6.novembra noteikumiem „Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ekspertu komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc nolikuma parakstīšanas, tos nosūtīt Rēzeknes
zonālajam valsts arhīvam saskaņošanai;
2.2. nodrošināt nolikuma 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.
7§
Par Arhīva nolikuma apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz likumu „Arhīva likums”, likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Arhīva nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai:
2.1. triju dienu laikā pēc nolikuma parakstīšanas, tos nosūtīt Rēzeknes
zonālajam valsts arhīvam saskaņošanai;
2.2. nodrošināt nolikuma 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.
8§
Par Lielās Talkas koordinatoru nozīmēšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
26.04.2014. visā Latvijā tiks rīkota Lielā Talka, kuras gaitā būs jāsakārto
apkārtējā vide - jāsavāc atkritumus, jāveic labiekārtošanas darbi, u.c. Latvijas
Pašvaldību savienība aicina norīkot atbildīgo koordinatoru Zilupes novada
pašvaldībā talkas organizēšanas un norises jautājumos.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Norīkot Lielas Talkas koordinatoru Zilupes novada pašvaldībā –
izpilddirektori Ainu Borsuku.
9§
Par Lauderu pagasta bibliotēkas darba laika apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Lauderu pagasta pārvaldes
vadītājas Vijas Kudrjašovas iesniegumu ar lūgumu palielināt un apstiprināt
piedāvāto Lauderu bibliotēkas darba laikus, sakarā ar to, ka iedzīvotāji bieži
apmeklē bibliotēku, izmanto interneta resursus, lasa grāmatas un presi. Līdz ar to
arī jāpalielina atalgojums bibliotēkas vadītājai.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu un 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Lauderu pagasta bibliotēkas darba laiku:
Otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.10:00 līdz 18:00. Piektdien no
12:00 līdz 18:00.
2. Sakot ar 03.02.2014. palielināt darba slodzi Lauderu pagasta bibliotēkas
vadītājai Valentīnai Klovanei no 0,5 līdz 0,75, veicot attiecīgus
grozījumus darba līgumā un amatu sarakstā.
10§
Zilupes mūzikas un mākslas skolas iesniegumu izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja iesniegumu no Zilupes mūzikas
un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas ar lūgumu izdarīt izmaiņas
štatu sarakstā un ievest štata vienību „Skolotājs”, jo valsts finansējuma
samazinājuma dēļ skola nevar nodrošināt kvalitatīvu izglītību un pilnībā īstenot
Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu. Nepieciešamais likmju
skaits uz 2014.gadu – 0,5 likmes, vai 199,2 EUR mēnesī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
13.punktu, Darba likuma 28.panta 1.daļu, 43.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ieviest štata vienību „Skolotājs” (profesijas kods 2320 09) ar darba slodzes likmi
0,5, no 2014.gad1.februāra.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas
skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot no vecāku

līdzfinansējuma skolas audzēkņus no 02.01.2014. līdz 31.05.2014., saskaņā ar
sarakstu pielikumā.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.6
„Vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā”,
likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņus
saskaņā ar sarakstu pielikumā.
11§
Z/S „Vika” direktores iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Z/S „Vikas” direktores
Ludmilas Matvejenko iesniegumu ar lūgumu paaugstināt skolas ēdināšanas cenas
ar 01.02.2014. 5-12 klases skolēniem no 7,11 EUR līdz 8,00 EUR un 1-4 klases
skolēniem no 5,69 EUR līdz 6,50 EUR, sakarā ar to, ka līdz ar minimālās darba
algas paaugstināšanu, palielinājās uzņēmēja izdevumi darbinieku atalgojumam.
Komersants domei neiesniedza precīzus izdevumu aprēķinus un cenu
paaugstināšanas ekonomisko pamatojumu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Uzdot L.Matvejenko apkopot un iesniegt domei dokumentālu pamatojumu
nepieciešamībai celt ēdināšanas cenas.
Atlikt cenu celšanas jautājuma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu
iesniegšanai.
12§
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja iesniegumu no Zilupes
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Irinas Agafonovas ar lūgumu norakstīt
vecāku parādus par bērnu ēdināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs - pamats likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Norakstīt vecāku parādus par bērnu barošanu Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē
EUR 38,72 apmērā, saskaņā ar sarakstu pielikumā.

13§
SIA „Bidrija” valdes locekļa R.Klovana iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja iesniegumu no SIA „Bidrija”
valdes locekļa R.Klovana ar lūguma apstiprināt mēneša darba algu EUR 400,00,
sakarā ar parēju uz euro un izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „Bidrija” valdes loceklim Rostislavam Klovanam mēneša darba
algu EUR 400,00.
14§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ziņo O.AGAFONOVS
2013.gada 28.janvārī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts
pašvaldības kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Viktorijai Osipovai p.k. XXXXX.
Noskaidrots, ka Viktorijai Osipovai par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 6896-008-0094 par laika periodu no 2008.gada līdz 2012.gadam ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 43,30. V.Osipova mirusi 1998.gada
17.jūlijā. Mantinieki V.Osipovas mantas un saistību pārņemšanai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma
1405.pantu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Viktorijai Osipovai, p.k.
XXXXX, EUR 43,30 apmērā.
15§
Par dzīvojamās telpas īres līgumiem
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Marjana Brankova,
deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupes nov., 08.11.2013. iesniegto
iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres līgumu uz
dzīvokli pēc adreses Lāčplēša iela 12-3, Zilupe, sakarā ar īrnieka maiņu.
Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta
ceturto daļu, kā arī Dzīvokļu komisijas nolikumu, Dzīvokļu komisijas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc
adreses Lāčplēša iela 12-3, Zilupe, Zilupes nov., ar Nadeždu Brankovu
sakarā ar viņas nāvi un noslēgt īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses Lāčplēša
iela 12-3, Zilupe, ar Marjanu Brankovu, personas kods XXXXX, no
01.02.2014.
16§
Par nekustamā īpašuma atdalīšanu un pievienošanu citam nekustamām
īpašumam
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Izskatot SIA „MYRTILLUS”, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris
10 dz.31, Rīgā, 06.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 08.01.2014. ar Nr.3, par
nekustamā īpašuma, kurš sastāv no zemes vienības platībā 15,5 ha ar
kadastra apzīmējumu 6864 003 0013 un namīpašuma, atdalīšanu no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0002 „Blonti”, Lauderu
pag., Zilupes nov. un pievienošanu nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 6864 002 0195 „Akmeņkaļi”, Lauderu pag., Zilupes nov., atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs
41203020212, atdala nekustamo īpašumu, kurš sastāv no zemes vienības
platībā 15,5 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0013 un namīpašuma, no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0002 „Blonti”, Lauderu
pag., Zilupes nov..
2. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs
41203020212, nekustamo īpašumu, kurš sastāv no zemes vienības platībā
15,5 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0013 un namīpašuma, pievieno
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6864 002 0195 „Akmeņkaļi”,
Lauderu pag., Zilupes nov..
2.
Izskatot SIA „MYRTILLUS”, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris
10 dz.31, Rīgā, 06.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 08.01.2014. ar Nr.3, par
zemes vienības platībā 8,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0008
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0195
„Akmeņkaļi”, Lauderu pag., Zilupes nov. un pievienošanu nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 6864 002 0002 „Blonti”, Lauderu pag.,
Zilupes nov., atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs
41203020212, atdala zemes vienību platībā 8,2 ha ar kadastra apzīmējumu

6864 002 0008 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0195
„Akmeņkaļi”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs
41203020212, zemes vienību platībā 8,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6864
002 0008 pievieno nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6864 002
0002 „Blonti”, Lauderu pag., Zilupes nov..
17§
Par adreses piešķiršanu, apstiprināšanu, maiņu un dzēšanu zemes
vienībai un ēkām
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 9049 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Riekstiņi”, Lauderi, Lauderu pag.,
Zilupes nov.uz adresi „Riekstiņi 1”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0049
un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Riekstiņi”, Lauderi, Lauderu
pag., Zilupes nov..
3.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0167 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Katoļu draudze”, Lauderi, Lauderu
pag., Zilupes nov..
4.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269

“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0183 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Margo”, Lauderi, Lauderu pag.,
Zilupes nov..
5.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adresi
"Vietuļnieki", Turovka, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 105517943).
6.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0032 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Dzimtene”, Iļjusi, Lauderu pag.,
Zilupes nov..
7.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adresi
"Jonītis", Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 105582326).
8.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0080 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Tālsakaru centra saimniecība”, Kirili,
Lauderu pag., Zilupes nov..

18§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma
izveidošanu
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6864 002 0165 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 001 0111
Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,09
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0165, ar īpašuma nosaukumu
Rožu iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Rožu iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2.
Pamatojoties uz Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciema
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000017453, atdala zemes vienību 0,1305 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 002 0290 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864
001 0111 Pagasta Ceļi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sastāvā zemes vienība 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0290, ar īpašuma nosaukumu
Ezera iela.
3. Apstiprināt adresācijas objektam ielas nosaukumu Ezera iela,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..

19§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
1.

Izskatot Viktora Jaroša, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
14.12.2013.g. iesniegumu, reģ. 27.12.2013. ar Nr.465, par neapbūvētu zemes
gabalu 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0254 Pasienes pag.,
Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka:
Zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0254
Pasienes 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.
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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,

L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Viktoram Jarošam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0254 Pasienes pag.,
Zilupes nov. no 2014.gada 1.februāra līdz 2015.gada 31.janvārim bez
apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Viktoru Jarošu, personas kods
XXXXX, par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007
0254 Pasienes pag., Zilupes nov. uz vienu gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja
pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala
statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.
2.
Izskatot Glafiras Kisļickas, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes
nov., 10.12.2013.g. iesniegumu, reģ. 14.01.2014. ar Nr.17, par neapbūvētā
zemes gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0368
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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Glafirai Kisļickai, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0368 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. no 2014.gada 1.februāra līdz 2015.gada 31.janvārim bez
apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Glafiru Kisļicki, personas kods
XXXXX, par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896
008 0368 Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz vienu gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja
pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala
statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.
3.
Izskatot Dmitrija Miļčenoka, XXXXX, Zilupes nov., 14.01.2014.g.
iesniegumu, reģ. 14.01.2014. ar Nr.19, par neapbūvētu zemes gabalu 3,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0352 Pasienes pag., Zilupes nov.
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0352 Pasienes 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 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.
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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Dmitrijam Miļčenokam, personas kods XXXXX, nomā
zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0352
Pasienes pag., Zilupes nov. no 2014.gada 1.februāra līdz 2015.gada
31.janvārim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dmitriju Miļčenoku, personas
kods XXXXX, par zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0352 Pasienes pag., Zilupes nov. uz vienu gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja
pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala
statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.
4.
Izskatot Borisa Veličko, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
09.12.2013.g. iesniegumu, reģ. 09.12.2013. ar Nr.443, par neapbūvētā zemes
gabala 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka:
Ar Zilupes novada domes sēdes 2007.gada 5.novembra lēmumu
(protokols Nr.10.6.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Tatjanai Ivanovai uz

neapbūvētu zemes gabalu 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004
0130 Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2007.gada 30.oktobrī noslēdza lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu ar Tatjanu Ivanovu uz neapbūvētu
zemes gabalu 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes
pag., Zilupes nov.. Tatjana Ivanova 2014.gada 20.janvārī (reģ. ar Nr.22)
iesniedza iesniegumu ar atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu 0,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes pa., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts
nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu
(protocols Nr.7.14.&) 14.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs
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 27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.oktobra lauku
apvidus zemes nomas līgumu ar Tatjanu Ivanovu uz zemes gabalu 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar
2014.gada 20.janvāri.
1. Piešķirt Borisam Veličko, personas kods XXXXX, nomā zemes
gabalu 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0130 Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. termiņā no 2014.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.janvārim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Borisu Veličko, personas kods
XXXXX, par zemes gabalu 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004
0130 Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.
4. 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 Jurija Mandrikina, dzīvo XXXXX, Pasienes pag.,, Zilupes
nov., 14.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 21.01.2014. ar Nr.29, par neapbūvētu
zemes gabalu 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0201 „Jaroši”,
Pasienes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0201 „Jaroši”,
Pasienes 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.
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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Jurijam Mandrikinam, personas kods XXXXX, nomā
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0201
„Jaroši”, Pasienes pag., Zilupes nov. no 2014.gada 1.februāra līdz 2015.gada
31.janvārim bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Juriju Mandrikinu, personas
kods XXXXX, par zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6884 007 0201 „Jaroši”, Pasienes pag., Zilupes nov. uz vienu gadu.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.

4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja
pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala
statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.
6.
Izskatot Jevģenijas Čerepanovas, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov., 23.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 23.01.2014. ar Nr.33, par
neapbūvētā zemes gabala 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0166 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem, tika
konstatēts, ka:
Ar Zilupes novada domes sēdes 2007.gada 5.novembra lēmumu
(protokols Nr.10.6.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Janīnai Kavalānei uz
neapbūvētu zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0166 Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2007.gada 30.oktobrī noslēdza lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu ar Janīnu Kavalāni uz neapbūvētu
zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0166 Zaļesjes
pag., Zilupes nov.. Janīna Kavalāne 2014.gada 27.janvārī (reģ. ar Nr.38)
iesniedza iesniegumu ar atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu 0,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0166 Zaļesjes pa., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts
nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu
(protocols Nr.7.14.&) 27.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0166 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs
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 27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.oktobra lauku
apvidus zemes nomas līgumu ar Janīnu Kavalāni uz zemes gabalu 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0166 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar
2014.gada 27.janvāri.
1. Piešķirt Jevģenijai Čerepanovai, personas kods XXXXX, nomā
zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0166 Zaļesjes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2014.gada 1.februāra līdz 2024.gada
31.janvārim.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jevģeniju Čerepanovu, personas
kods XXXXX, par zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0166 Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai
sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam.
7.
Izskatot Marijas Meikšānes, dzīvo XXXXX, Zilupes nov.,
27.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 27.01.2014. ar Nr.39, par neapbūvētā zemes
gabala nošķirtās daļas 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0151
„Ezeriela”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā uz 10 gadiem, tika
konstatēts, ka:
Ar Zilupes novada domes sēdes 2007.gada 5.novembra lēmumu
(protokols Nr.10.6.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Valentīnai Frolovai uz
neapbūvētu zemes gabalu 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004
0151 „Ezeriela”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2007.gada 30.oktobrī noslēdza lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu ar Valentīnu Frolovu uz neapbūvētu
zemes gabalu 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0151
„Ezeriela”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. Valentīna Frolova 2012.gada
30.novembrī (reģ. ar Nr.314) iesniedza iesniegumu ar atteikumu no nomas
tiesībām uz zemes gabalu 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004
0151 „Ezeriela”, Zaļesjes pa., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts
nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu
(protocols Nr.7.14.&) 41.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 5,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 004 0151 “Ezeriela”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
ir piekrītošs 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 27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.oktobra lauku
apvidus zemes nomas līgumu ar Valentīnu Frolovu uz zemes gabalu 5,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0151 „Ezeriela”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. ar 2012.gada 30.novembri.

2. Piešķirt Marijai Meikšānei, personas kods XXXXX, nomā
nošķirto daļu no zemes gabala 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896
004 0151 „Ezeriela”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. termiņā no 2014.gada
1.februāra līdz 2024.gada 31.janvārim.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Marijai Meikšānei, personas
kods XXXXX, par nošķirto daļu no zemes gabala 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 004 0151 „Ezeriela”, 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.
20§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības atzīšanu par
piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo O.AGAFONOVS
Sakarā ar to, ka Vladimirs Gailišs, personas kods XXXXX, līdz
2007.gada 30.novembrim nav iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas)
pieprasījumu zemes gabalam 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
004 0037 „Aizkalne”, Lauderu pag., Zilupes nov., un tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā. Uz zemes gabala 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 004 0037 atrodas namīpašums. Vladimirs Gailišs miris
2012.gada 5.jūnijā.
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
zemers izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Par 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 zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai
noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums”
25.panta pirmās daļas 1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,

G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri Vladimiram
Gailišam, personas kods XXXXX, uz zemes vienību 6,6 ha platībā
(precizēta pēc kadastra kartes) ar kadastra apzīmējumu 6864 004 0037
„Pauguriņi”, Koņova, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Atzīt, ka zemes vienība 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
004 0037 „Pauguriņi”, Koņova, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša
Zilupes novada pašvaldībai.
3. Zemes nomas pirmtiesības iegūst ar 2006.gada 2.septembri.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt
Zilupes novada Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra
informāciju sistēmā zemes vienību kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
21§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,09 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0170, īpašuma nosaukumu „Kiriļu
kapi”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2.
Izskatot SIA „MIKROKODS”, juridiskā adrese Brīvības ielā 224,
Rīgā, 10.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 14.01.2014. ar Nr.15, par īpašuma
nosaukumu piešķiršanu nekustamiem īpašumiem Zilupes novada Pasienes
pagastā un Zaļesjes pagastā, saskaņā ar pievienoto sarakstu un 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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,12
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0121, īpašuma nosaukumu
„Agneses 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 1,07
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0067, īpašuma nosaukumu
„Alukalns 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..

3. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,02
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0142, īpašuma nosaukumu
„Bērzupes 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
4. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,70
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0133, īpašuma nosaukumu
„Fjodorovi 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
5. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,15
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0138, īpašuma nosaukumu
„Pierobeža 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
6. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,20
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0051, īpašuma nosaukumu
„Robežmala 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
7. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0058, īpašuma nosaukumu
„Skripčinas 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
8. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,57
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0140, īpašuma nosaukumu
„Strēlis 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
9. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,84
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0156, īpašuma nosaukumu
„Ūpis 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
10. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,27
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0124, īpašuma nosaukumu
„Ūpis 2”, Pasienes pag., Zilupes nov..
11. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 1,32
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0144, īpašuma nosaukumu
„Valsts Meži 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
12. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,003
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0131, īpašuma nosaukumu
„Valsts Meži 2”, Pasienes pag., Zilupes nov..
13. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,70
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0134, īpašuma nosaukumu
„Fjodorovi 2”, Pasienes pag., Zilupes nov..
14. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,18
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0146, īpašuma nosaukumu
„Klusumiņš 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
15. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,03
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0144, īpašuma nosaukumu
„Muižniekmājas 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
16. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,09
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0141, īpašuma nosaukumu
„Muižniekmājas 2”, Pasienes pag., Zilupes nov..
17. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,42
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0197, īpašuma nosaukumu
„Robeža 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
18. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,01
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0212, īpašuma nosaukumu
„Mežsētas 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..

19. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0200, īpašuma nosaukumu
„Salenieki 1”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3.
Izskatot Igora Kušča, dzīvo XXXXX, Baldones nov., pilnvarotās
personas SIA „Tyrex Loģistika”, juridiskā adrese Skolas ielā 4 dz.29,
Rīgā, 29.01.2014.g. iesniegumu, reģ. 30.01.2014. ar Nr.50, par īpašuma
nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība
6864 005 0072, „Piteri”, Lauderu pag., Zilupes nov. un 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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 5,98 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0072, īpašuma nosaukumu
„Piteri”, Lauderu pag., Zilupes nov..
22§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo O.AGAFONOVS
1.
Izskatot Viktorijas Leitānes, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes
nov., pilnvarotās personas Imanta Misāna, 10.01.2014.g. iesniegumu, reģ.
13.01.2014. ar Nr.14, par zemes vienības 6,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0039 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 6884 004 0120 „Gobas”, Pasienes pag., Zilupes nov. un īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0039, „Jaunās Gobas”, Pasienes 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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Viktorija Leitāne, personas kods XXXXX, atdala
zemes vienību 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0039 no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 004 0120 „Gobas”, Pasienes
pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt nekustāmam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 6,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0039, īpašuma nosaukumu
„Jaunās Gobas”, Pasienes pag., Zilupes nov..

2.
Izskatot Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas,
reģistrācijas numurs 90000022399, juridiskā adrese Vaļņu ielā 2, Rīgā,
pilnvarotās personas Jurija Ivanova, personas kods 091264-12811, (pamats
06.01.2014. pilnvara ar Nr.1-26/5), 15.01.2014.g. iesniegumu, reģ.
16.01.2014. ar Nr.18, par zemes vienības 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0070 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 6896 003 0079 „Zilupes arodvidusskola”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kuras
sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0070, „Bites 1”,
Zaļesjes 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, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas,
reģistrācijas numurs 90000022399, atdala zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0070 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 6896 003 0079 „Zilupes arodvidusskola”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
2. Piešķirt nekustāmam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0070, īpašuma nosaukumu „Bites
1”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
23§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 31.01.2013. domes
lēmumā „Par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju
deleģēšanu” (protokols Nr.1, 26.§)
Ziņo S.MARČENOKA
2013.gada 31.janvārī Zilupes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu
„Par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu” (protokols
Nr.1, 26.§) ar grozījumiem (24.05.2013. domes lēmums (protokols Nr.5,
32§), deleģēt ar līgumu ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes,
notekūdeņu savākšanās, novadīšanas un attīrīšanas funkcijas Zilupes pilsētā,
Zaļesjes un Pasiene pagastā SIA „Zilupes LTD”, kā arī apstiprināja maksu
par sniegtiem pakalpojumiem Pasienes un Zaļesjes pagastos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Izteikt domes lēmumā pirmo daļu sekojošā redakcijā:
„Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas Pasienes
pagastā nodrošināja līdz tam Zilupes novada pašvaldība. Līdz ar to
deleģējot SIA „Zilupes LTD” šīs funkcijas, uzņēmumam jānodod
pašvaldības rīcībā esošos resursus šo funkciju nodrošināšanai.”

24§
SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa V.Fitisova iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA „Zilupes LTD” valdes
locekļa Valērija Fitisova iesniegumu par darba algas palielināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Palielināt SIA „Zilupes LTD” valdes loceklim Valērijam Fitisovam darba
algu no EUR 782,58 līdz EUR 852,58 no 01.02.2014.
25§
Zilupes pilsētas tautas nama direktores iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pilsētas tautas
nama vadītājas Ineses Pertajas iesniegumu par diskotēkas un atpūtas vakara
ieejas biļetes cenu apstiprināšanu – EUR 1,50.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)
apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Zilupes tautas nama diskotēkas un atpūtas vakara ieejas biļetes
cenu – EUR 1,50 (viens eiro, 50 centi).
26§
Par degvielas patēriņa normām
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības
skolas autobusa šoferi Mihaila Šarakova iesniegumu ar lūgumu no 01.02.2014.
izmainīt degvielas patēriņa normas skolas autobusam BMC215, reģ Nr.HO-154:
vasaras periodā – 26 l/100km.
ziemas periodā – 28,6 l/100km.
Apsildīšanas salona normas atstāt, ka bija iepriekš – 3,6 l/stundā.
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, S.Voitkeviča,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās skolas autobusam BMC215 ar reģ.
Nr.HO-154:
Vasaras periodā – 26 l/100km;
Ziemas periodā – 28,6 l/100km;
Apsildīšanas salona norma – 3,6 l/stundā.
27§
Par Zilupes novada pašvaldības autobusa BMC215 degvielas pārtēriņa
norakstīšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības BMC215
autobusa vadītāja Mihaila Šarakova 28.01.2014. iesniegumu, kurā viņš lūdz
norakstīt degvielas parteriņu, kas sastāda 130 l.
Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu,
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 ” 2.4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Norakstīt autobusa BMC215 degvielas pārtēriņu – 130 litri.
28§
Par Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes pamatskolas
ēdināšanas cenu apstiprināšanu
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktore
A.Čeksteres iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zilupes vidusskolas
struktūrvienības Pasienes pamatskolā bērnu ēdināšanas cenu EUR 0,90 dienā
bērniem no 01.02.2014.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)
apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt no 01.02.2014. Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes
pamatskolā bērnu ēdināšanas cenu EUR 0,90 dienā.

29§

H.Mitroščenko iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Helēnas Mitroščenko, personas
kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupe, iesniegumu ar
lūgumu palielināt ikmēneša izmaksājamo pabalstu pašvaldības domes vai
padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, sakarā ar minimālās darba
algas paaugstināšanu valstī.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas un novada domes deputāta
statusa likuma 15¹.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko,
S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Palielināt no 01.01.2014. Helēnai MITROŠČENKO, personas kods
XXXXX, ikmēneša izmaksājamo pabalstu pašvaldības domes vai padomes
priekšsēdētājam vai viņa vietniekam – EUR 224,34.
30§
J.Bogurdoviča iesnieguma izskatīšana
Ziņo S.MARČENOKA
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Jevgēnija Bogurdoviča, personas kods
XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
iesniegumu ar lūgumu norakstīt komunālo maksājumu parādu – EUR 272,31
(LVL 191,38), kurš bija radies laika periodā no 01.06.2010. līdz 30.03.2011.
Par pārējo periodu komunālie maksājumi tiek veikti pilnā apmērā.
J.Bogurdovičam ir grūtības nomaksāt parādu, jo viņa apgādībā ir četri bērni.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Norakstīt parādu par komunāliem maksājumiem – EUR 272,31 (divi simti
septiņdesmit divi eiro, 31 cents).
31§
Par finanšu apmēru palielināšanu ilgstošas aprūpes pakalpojuma
apmaksu 2014.gadā
Ziņo O.KLOVANE
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par finanšu
līdzekļu apmēru palielināšanu Zilupes veselības un sociālās aprūpes centram
(turpmāk tekstā – Centrs), kurš sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus
Zilupes novada iedzīvotājiem, sakarā ar gultas vietu nepieciešamību, līdz
4935,00 EUR mēnesī no 2014.gada 1.februāra, noslēdzot atbilstošu līgumu
starp Centru un Zilupes novada pašvaldību. Finansējuma palielināšana atļauj

sniegt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu 21 Zilupes novada
iedzīvotājiem, kuriem tā ir ļoti nepieciešama.
Izvērtējot situāciju un bastoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Palielināt finanšu apmēru ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma
apmaksu no 01.02.2014., kas paredzēts 21 (divdesmit vienam) Zilupes
novada iedzīvotājiem, līdz 4935,00 EUR mēnesī.
2.Veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajā līgumā starp Centru un
Zilupes novada pašvaldību.
32§
Par konkursa „Labākais namīpašuma Ziemassvētku noformējums
Zilupes novada” uzvarētāju
Ziņo A.BORSUKA
Uzklausot izvērtēšanas komisijas konkursam „Labākais namīpašuma
Ziemassvētku noformējums Zilupes novadā” priekšsēdētāju A.Borsuku un
pamatojoties uz Noteikumiem „Konkursa labāka namīpašuma Ziemassvētku
noformējuma Zilupes novadā noteikumi”, kur konkursa mērķis bija veicināt
Zilupes novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Zilupes novada sakopšanā,
izdaiļošanā un svētku noskaņojuma veidošanā, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa uzvarētāju Alfrēdu Veikšānu, personas kods
XXXXX, konkursa dalībnieku 2.grupā „Zilupes novada iedzīvotāji,
noformējot privāto dzīvojamo māju fasādes un viensētu pagalmus”.
2. Piešķirt konkursa uzvarētājam par pirmo vietu balvu EUR 106,72
un pasniegt Atzinības rakstu.
Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja: J.Voitkeviča

