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

____________________________________________
Zilupē

2015. gada 31.augustā

protokols Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēdi atklāj plkst. 13:00
O.Agafonovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
26.06.2015. – 30.07.2015.
2. Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam.
3. Par svētku pabalstiem
4. Par atteikumu pārņemt Zilupes novada pašvaldības īpašumā valsts
dzīvokļu īpašumus.
5. Par albumu „Latgales sirdspuksti”.
6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma
slēgšanu.
7. Par Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu.
9. Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām.
10. Par zemes vienību daļu platības atdalīšanu un pievienošanu zemes
vienībai „Skaistā iela”, Zilupe, Zilupes nov.
11. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma
nosaukumu piešķiršanu.(12)
13. Par amata aprakstu papildināšanu Zilupes novada pašvaldības
darbiniekiem.
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – sekretāre Iveta Meikšāne
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Taisa Semjonova, Sergejs
Fenčenko, Nikolajs Jefimovs.

Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Zilupes novada pašvaldības juriste
Zemes lietu speciāliste
Sociālā dienesta vadītāja
Saimniecības vadītāja
Izglītības darba speciāliste

Vija KUDRJAŠOVA
Sniedze IRBE
Marija MEIKŠĀNE
Olga KLOVANE
Biruta ČEBOTARE
Jelena VEĻIGURSKA

Nepiedalās – deputāts Gunārs Smuļko, deputāte Anna Peļičeva
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Domes sēdes
darba kārtībā __ jautājumi.
1.§
Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 31.07.2015. –
31.08.2015.
Ziņo: O.Agafonovs
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova,
S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto
darbu un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no
31.07.2015. – 31.08.2015.

2.§
Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Oļegam Agafonovam
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējo
apmaksājamo atvaļinājumu piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam no 07.08.2015.
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otru
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu, kā arī uz 2011.gada 25.novembra apstiprinātu Zilupes novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikuma 3.3., 3.4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, T.Semjonova, A.Čekstere,
L.Osipovs, S.Fenčenko, N.Jefimovs), 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:
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam
Agafonovam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 07.09.2015. līdz
04.10.2015, uz četrām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no
01.04.2014. līdz 31.03.2015.
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam
Agafonovam vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50
(piecdesmit) procentu apmērā no mēnešalgas.

3.§
Par svētku pabalstiem
Ziņo: O.Agafonovs
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores
20.08.2014. iesniegumu (Reģ. Nr.271) ar lūgumu atbalstīt Zilupes vidusskolas
skolēnus un Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes pamatskolas skolēniem
mācību gaitas uzsākot. Zilupes vidusskolas skolēnu skaits – 15, Zilupes vidusskolas
struktūrvienības Pasienes pamatskolas skolēnu skaits – 4.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 27.11.2011. Saistošo noteikumu
Nr.14 „Par svētku pabalstiem” 4.3.punktu, Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Osipovs, T.Semjonova,
N.Jefimovs, S.Fenčenko), 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:
1. Apstiprināt svētku pabalsta skolas piederumu iegādei zinību dienā 2015.gada
1.septembrī apmēru EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) vienam
pirmklasniekam.
4.§
Par atteikumu pārņemt Zilupes novada pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļu
īpašumus
Ziņo: S. Irbe
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) 2015. gada 17. augusta iesniegumu
Nr.1.17/5961 par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā
īpašumā, kurā piedāvā Zilupes novada pašvaldībai viena mēneša laikā pieņemt
lēmumu par valsts dzīvokļu īpašumu:
- Nr.4 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē;
- Nr.3, Nr.4 un Nr.6 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē;
- Nr.1, Nr.2 un Nr.4 Brīvības ielā 7A, Zilupē;
- Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.5 Brīvības ielā 7B, Zilupē;
- Nr. 1, Nr.3, un Nr.6 Brīvības ielā 7C, Zilupē;

- Nr.1, Nr.2, un Nr.3 Muitas ielā 1, Zilupē;
- Nr.1, Nr.2, un Nr.3 Sila ielā 2A, Zilupē;
- Nr.1 Priežu ielā 2B, Zilupē;
- Nr.1 un Nr.2 “Dzelzceļa māja 274,6km” Brigos, Zaļesjes pagastā;
- viendzīvokļa māju “Dzelzceļa māja 282,2km”, Belamojē, Zaļesjes pagastā,
pārņemšanu īpašumā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmā daļa nosaka,
ka valsts dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī
dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa
īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai
dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības
pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi
lēmumu vai atsakās pārņemt valsts valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā
īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētie nekustamie īpašumi nav nepieciešami Zilupes
novada pašvaldības domei un tās iestādēm likumā “Par pašvaldībām” 15. pantā
noteikto funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko,
N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt pārņemt valsts dzīvokļu īpašumus, kas atrodas: Nr.4 Dzelzceļa ielā 8,
Zilupē; Nr.3, Nr.4 un Nr.6 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē; Nr.1, Nr.2 un Nr.4
Brīvības ielā 7A, Zilupē; Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.5 Brīvības ielā 7B, Zilupē; Nr.
1, Nr.3, un Nr.6 Brīvības ielā 7C, Zilupē; Nr.1, Nr.2, un Nr.3 Muitas ielā 1,
Zilupē; Nr.1, Nr.2, un Nr.3 Sila ielā 2A, Zilupē; Nr.1 Priežu ielā 2B, Zilupē;
Nr.1 un Nr.2 “Dzelzceļa māja 274,6km” Brigos, Zaļesjes pagastā;
viendzīvokļa māju “Dzelzceļa māja 282,2km”, Belamojē, Zaļesjes pagastā,
īpašumā.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) šo lēmumu
nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” pēc adreses: K.
Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, Latvija.
5.§
Par albumu „Latgales sirdspuksti”
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes
novada pašvaldība izskatīja
biedrības „Balvu
Olūts”
reģ.nr.40008191494, „Kāpostiņu mājas”, Fabrika, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566,
2015.gada 14.jūlija piedāvājumu, iegādāties Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbu
albumus „Latgales sirdspukstī”, pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iegādāties Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbu albumus „Latgales
sirdspukstī” – 10 gab..

6.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
Ziņo: I.Meikšāne
Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
13.04.2015. iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli un 24.08.2015.
piekrišanu īrēt dzīvokli pēc adreses Xxxx iela 2-6, , Zilupes nov..
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem
apstākļiem:
1) Uz 01.08.2015. dzīvoklis ir brīvs;
2) Ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 11.06.2015. lēmumu V.Uzvārds ir
iekļauts palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar
kārtas Nr.31;
3) dzīvokļu komisija apliecināja, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu
pretendentu, kopējā dzīvokļa platība 49 m2, ir auksts ūdens, tualete, vanna,
krāsns apkure, trešajā stāvā’
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”, novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Xxxx iela 2-6, Zilupes nov., uz
zemes gabala ar kadastra Nr.6864-002-0252, ar platību 49 m2, Vārds
Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Zilupes nov., no 01.09.2015.
2. SIA ,,Bidrija” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.Uzvārds uz
nenoteiktu laiku. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts
viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.
3. Lēmumu izsūtīt V.Uzvārds uz adresi Xxxx iela 2-1, Lauderi, Lauderu pag,
Zilupes nov., LV-5722, vai izsniegt personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§

Par Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: S. Irbe
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61. panta trešajai daļai un pamatojoties
uz Zilupes novada pašvaldības 2015. gada 30.jūlija domes sēdes protokolu Nr.7 12.§,
2015. gada 31. augusta Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova,
S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas
nolikumu.
Pielikumā:
1. Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikums,
viens eks., uz 4 (četrām) lappusēm, oriģināls.
8.§
Par saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.
gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu
Ziņo: S. Irbe
S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Grozījumi Zilupes novada
pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.22) projektu,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams veikt grozījumus
saistošajos noteikumos Nr.1.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24.
pantu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko,
N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22
“Grozījumi
Zilupes
novada
pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.22 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai saskaņošanai.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.22 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01.

jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības
domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un
Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim
publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.22 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada
01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS””, viens eks., uz 2 (divām) lappusēm, oriģināls.

9.§
Par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960030125 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Karkla”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu teritorijai
„Žiževas ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960030125 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Karkla”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes
nov. (kods 106367134) uz adresi „Karkla”, Žiževa, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
2.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960070176 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Jaņaskalns”, Kastričina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu
teritorijai „Bondari ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un

apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960070176 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Jaņaskalns”, Kastričina, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. (kods 106289072) uz adresi „Jaņaskalns”, Bondari, Zaļesjes
pag., Zilupes nov..
3.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960060094 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Rezcovi”, Gumnišče, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu teritorijai
„Terehovas ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960060094 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Rezcovi”, Gumņišče, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. (kods 106289400) uz adresi „Rezcovi”, Terehova, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
4.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960080217 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Lielozoli”, Duboviki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu teritorijai
„Naumki ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080217 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Lielozoli”, Duboviki, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. (kods 106289691) uz adresi „Lielozoli”, Naumki, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
5.

Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960030061 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Nostūris”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu teritorijai
„Belomoje ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960030061 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Nostūris”, Savelinki, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. (kods 106290251) uz adresi „Nostūris”, Belomoje, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
6.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.9.§) „Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Zaļesjes
pagastā” tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Zilupes novada Zaļesjes pagastā.
Sakarā ar to, ka pēc ciemu teritoriju robežu apstiprināšanas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68960040016 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adrese
„Ārijas”, Romašenki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. neatbilst atbilstošai ciemu teritorijai
„Gubina ciems” ir nepieciešams mainīt šo adresi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmā daļu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960040016 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Ārijas”, Romašenki, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. (kods 106368232) uz adresi „Ārijas”, Gubina, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
10.§
Par zemes vienību daļu platības atdalīšanu un pievienošanu zemes vienībai
„Skaistā iela”, Zilupe, Zilupes nov.
Ziņo: V.Vaļdens
Sakarā ar to, ka pēc Zilupes novada Zilupes teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar Zilupes novada domes
2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.&) Skaistā iela ir novirzīta pāri zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68170030256 un 68170030268, kuras ieskaitīta

rezerves zemes fondā, ir nepieciešams atdalīt zemes vienības daļu aptuveni 295 kv.m
platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030256 Baznīcas ielā 53,
Zilupe, Zilupes nov. un atdalīt zemes vienības daļu aptuveni 3956 kv.m platībā no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030268 Skaistā ielā 5, Zilupe, Zilupes
nov., pievienojot pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030402 Skaistā
iela, Zilupe, Zilupes nov.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” ceturtās nodaļas
17.panta pirmā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Ar Zilupes domes 2012.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.13.7.§) 1.25.punktu tika atzīts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68170030402 Skaistā iela, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu
1.punkts nosaka, ka zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamiem
zemes īpašumiem zemes reformas laikā zemes ierīcības projektus izstrādā un
apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos",
likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru kabineta
1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas
īstenošanu pilsētās" un Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1991.gada
21.februāra lēmumu "Par nolikuma "Par Latvijas Republikas lauku apvidos
realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu" apstiprināšanu".
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Zilupes novada Zilupes teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas plānojuma 2013.-2025.gadam, Latvijas Republikas likuma „Zemes
pārvaldības likums” ceturtās nodaļas 17.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības
likums” pārejas noteikumu 1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības
likums” pārejas noteikumu 1.punktu 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”
17.4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,

A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017383,
atdala zemes vienības daļu aptuveni 295 kv.m platībā no rezerves zemes fondā
ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030256 Baznīcas ielā
53, Zilupe, Zilupes nov. un pievieno zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68170030402 Skaistā iela, Zilupe, Zilupes nov. ar zemes lietošanas mērķi ar
kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā) saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017383,
atdala zemes vienības daļu aptuveni 3956 kv.m platībā no rezerves zemes
fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030268 Skaistā
ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. un pievieno zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68170030402 Skaistā iela, Zilupe, Zilupes nov. ar zemes
lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) saskaņā ar grafisko
pielikumu.
3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030256 Baznīcas
ielā 53, Zilupe, Zilupes nov. platību 1405 kv.m.
4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030268 Skaistā ielā
5, Zilupe, Zilupes nov. platību 18009 kv.m.
5. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030402 Skaistā iela,
Zilupe, Zilupes nov. platību 9216 kv.m.
6. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas
Zilupes novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma Valsts kadastra
informāciju sistēmā un kadastra kartē.
11.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo Xxxx ielā 5, Zilupes nov.,
11.08.2015. iesniegumu, reģ. 11.08.2015. ar Nr.1.3.11.2/236, par zemes nomas
līguma pagarināšanu uz zemes vienību 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68640020134 Lauderu pag., Zilupes nov., kura ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols
Nr.7.13.§) 2.punktu „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma
noslēgšanu” tika piešķirtas zemes nomas tiesības Vārds Uzvārds uz zemes vienību
0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68640020134 Lauderu pag., Zilupes nov. līdz
2015.gada 31.augustam.
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 likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā
daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas
zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz
vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod
rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta
otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī
tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru,
izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa
likums” 15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības
likums” trešās nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”
3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 13.oktobrī noslēgto zemes
nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, uz zemes vienību 0,37 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68640020134 Lauderu pag., Zilupes nov. ar
2015.gada 1.septembri uz trim gadiem
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.

12.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo „Zaļesjes pag., Zilupes nov., 03.08.2015.g.
iesniegumu, reģ. 03.08.2015. ar Nr.1.3.11/228, par zemes vienības 12,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68960020241 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68960010007 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68960020241, „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko,
N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 12,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020241 no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68960010007 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
12,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020241, piešķirt īpašuma
nosaukumu „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, deklarētā adrese, Zilupes nov., 18.08.2015.g.
iesniegumu, reģ. 18.08.2015. ar Nr.1.3.11/246, par zemes vienības platībā 17,5 ha ar
kadastra apzīmējumu 68840040027 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68840010215 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā no zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68840040027, „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko,
N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārdss, personas kods, atdala zemes vienību platībā 17,5
ha ar kadastra apzīmējumu 68840040027 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68840020215 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
platībā 17,5 ha ar kadastra apzīmējumu 68840040027, piešķirt jaunu īpašuma
nosaukumu „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3.

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Zilupes nov., 25.08.2015.g. iesniegumu, reģ.
25.08.2015. ar Nr.1.3.11/259, par zemes vienības 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960080090 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68960080089 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68960080090, „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko,
N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 3,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68960080090 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68960080089 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080090, piešķirt īpašuma
nosaukumu „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
13.§
Par amata aprakstu papildināšanu Zilupes novada pašvaldības darbiniekiem
Ziņo: O.Klovane
2015.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu", nosakot, ka vēlētājiem par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas
ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu
dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie pašvaldības pārvalžu vadītājiem.
Centrālā vēlēšanu komisija 21.01.2015. vēstulē Nr. 02-01.7/8e vērsa
pašvaldību vadītāju uzmanību uz likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (turpmāk — likums) grozījumiem, kas stājās spēkā šā
gada 1.janvārī, un veicamajām darbībām — par parakstu apliecināšanu atbildīgo
darbinieku noteikšana, viņu informēšana, amata pienākumu papildināšana u.c.
Lai nodrošinātu likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (turpmāk tekstā —Likums) 22.panta otrās un trešās daļas:
„(2) Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie
zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic
notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Apliecināti
paraksti vācami Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga veidlapas.
(3) Maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā
nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne
lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai
bāriņtiesā”
Un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Kārtība, kādā apliecināmi
vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (Latvijas Vēstnesis, 13.01.2015.Nr.8) izpildi,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,

L.Osipovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Paraksta apliecināšana saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā ir
bezmaksas;
2. Papildināt Lauderu un Pasienes pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumus;
3. Papildināt Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus;
4. Papildināt Zilupes novada dzīvesvietas deklarēšanas speciālista amata
pienākumus.

Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja: I.Meikšāne

