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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDĒS PROTOKOLS
Zilupē

2016. gada 27.jūnijā

protokols Nr.7

Sēde sasaukta plkst. 10:00.
Sēdi atklāj plkst. 10:00.
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Sēdi protokolē – sekretāre Kristīne Kudrjavceva
Sēdē piedalās – Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Alla Čekstere, Taisa Semjonova, Nikolajs Jefimovs,
Gunārs Smuļko, Sergejs Fenčenko, Leonīds Osipovs.
Sēdē nepiedalās – Anna Peličeva (atrodas ārzemēs).
Sēdē klātesošas personas:
-

Pašvaldības administrācijas darbinieki:

Izpilddirektore
Zemes lietu speciāliste
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Saimniecības daļas vadītāja
Dzīvokļu komisijas locekle

Aina BORSUKA
Marija MEIKŠĀNE
Vija KUDRJAŠOVA
Skaidrīte MARČENOKA
Biruta ČEBOTĀRE
Jeļena JEFIMOVA

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba
kārtība apstiprināta.
1.
2.
3.
4.
5.

Par Latvijas Sociālistiskas partijas iesnieguma izskatīšanu.
Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam.
Par pašvaldības gada publiska pārskata apstiprināšanu.
Par projektu atbalstu.
Par pašvaldības komisijas nosaukuma pārdēvēšanu.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Par sadarbības līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
Par biedrības “Latgalieši” lūguma izskatīšanu.
Par SIA “Dauseb” valdes locekles iesnieguma izskatīšanu.
Par Terehovas kapu draudzes lūguma izskatīšanu.
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu.
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu.
Par dzīvojamas mājas atsavināšanu.
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
Vārds
Uzvārds.
Par iepirkuma nolikumu apstiprināšanu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0119
sadalīšanu.
1.§
Par Latvijas Sociālistiskas partijas iesnieguma izskatīšanu

Ziņo:V.Vaļdens
Jautājuma izskatīšanā piedalās: Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks Ivars
Ruskulis, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Oļegs Voloncevičs,
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta
priekšnieka pienākumu izpildītājs kapteinis Pāvels Rogožins, Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Ludzas iecirkņa kārtības policijas nodaļas Zilupes iecirkņa vecākais inspektors
Vladimirs Ivanovs.
Dome izskatīja Latvijas Sociālistiskas partijas (turpmāk tekstā – LSP) iesniegumu, kurā
tiek lūgts sniegt atļauju rīkot ikgadēju atceres pasākumu Draudzības Kurgāns š.g. 2.jūlijā
(Zilupes novadā). Iesniegumā norādīts pasākuma organizators (LSP, Reģ.Nr.50008045621,
Citadeles iela 2, Rīga, LV – 1010), pasākuma vadītājs (Vārds Uzvārds, p.k.XXX), pasākuma
vadītāja vietnieks (Vārds Uzvārds, p.k.XXX, Vārds Uzvārds, p.k.XXX), par tehnisko drošību
atbildīga persona (LSP, Reģ.Nr.50008045621, Citadeles iela 2, Rīga, LV – 1010, kā arī SIA
“Baltijas Skaņu Sistēmas”, Reģ.Nr.40003768938, Staraja Ruses iela 11-28, Rīga, tās direktora
Vārds Uzvārds vārdā (p.k.XXX, adrese), par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā
persona (Vārds Uzvārds, p.k.XXX, dzīv. adrese), kārtības uzturētāji (pasākuma organizatora
norīkotās personas – LSP biedri: Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese); Vārds Uzvārds, p.k.XXX,
(adrese); Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese); Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese); Vārds Uzvārds,
p.k.XXX, (adrese); Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese); Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese);
Vārds Uzvārds, p.k.XXX, (adrese)), pasākuma veids un mērķis (Otrā Pasaules karā kritušo
veterānu piemiņa mītiņā, kā arī ziedu nolikšanas un apmaiņa ar Krievijas un Baltkrievijas pusi
veidā), pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks (Zilupes novads,
Draudzības Kurgāns, 2016.gada 2.jūlijs, sākums plkst.9:00, beigu laiks 16:30), plānotais
pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits (300 dalībnieki, 100 apmeklētāji), pasākumā
izmantojamās bīstamas iekārtas (netiks izmantots), nepieciešamais atbalsts (Robežsardzes un
Valsts policijas atbalsts). Arī iesniedzējs savam iesniegumam pievienoja Līguma par pasākuma
tehnisko drošību kopiju, detalizētu Pasākuma plānu, LSP reģistrācijas apliecības kopiju.
Pamatojoties uz ,,Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma ” otrās nodaļas
5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, 7.pantu, 8.pantu atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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Atļaut Latvijas Sociālistiskajai partijai 2016.gada 2.jūlijā rīkot atceres pasākumu –
Draudzības Kurgāns, kas notiks Pasienes pagastā, Zilupes novadā. Pasākuma
organizators (LSP, Reģ.Nr.50008045621, Citadeles iela 2, Rīga, LV – 1010), par
tehnisko drošību atbildīga persona (LSP, Reģ.Nr.50008045621, Citadeles iela 2, Rīga,
LV – 1010, kā arī SIA “Baltijas Skaņu Sistēmas”, Reģ.Nr.40003768938, Staraja Ruses iela
11-28, Rīga, tās direktora Vārds Uzvārds vārdā (p.k.XXX, (adrese)), par sabiedrisko
kārtību un drošību atbildīgā persona (Vārds Uzvārds, p.k.XXX, dzīv. (adrese)),
pasākuma veids un mērķis (Otrā Pasaules karā kritušo veterānu piemiņa mītiņā, kā arī
ziedu nolikšanas un apmaiņa ar Krievijas un Baltkrievijas pusi veidā), pasākuma norises
vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks (Zilupes novads, Draudzības Kurgāns,
2016.gada 2.jūlijs, sākums plkst.9:00, beigu laiks 16:30), nepieciešamais atbalsts
(Robežsardzes un Valsts policijas atbalsts).
2.§
Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam
Ziņo: V.Vaļdens
Dome izskatīja jautājumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam no 2016.gada 4.jūlija.
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otro dalām,
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 trešās daļas 3.3, 3.4.punktiem un divpadsmitās daļas 12.1.4
punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), 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 apmaksāto atvaļinājumu no 2016.gada 4.jūlija līdz 31.jūlijam uz četrām
kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no 01.04.2015. līdz 31.03.2016.
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam
vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit) procentu
apmērā no mēnešalgas.
3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam
papildatvaļinājumu par ilggadējo darbu pašvaldībā (ilgāk par 10 gadiem) – 7 darba
dienas, no 2016.gada 1.augusta līdz 9.augustam.
3.§
Par pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo: A.Borsuka
Deputāti tiek iepazīstināti ar Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par
2015.gadu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 17.01.2006.
noteikumiem Nr.44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību”,
pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
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T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par 2015.gadu.
2. Uzdot A.Dembovskim nodrošināt Zilupes novada pašvaldības gada publiskā pārskata par
2015.gadu publicēšanu Zilupes novada domes oficiālajā mājas lapā www.zilupe.lv
4.§
Par projektu atbalstu
Ziņo:V.Vaļdens
1.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, Zilupes novada pašvaldība plāno realizēt
projektu “Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 20645,00 (divdesmit tūkstoši seši simti
četrdesmit pieci euro), ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmām
izmaksām, kas sastāda līdz EUR 2064,50 (divi tūkstoši sešdesmit četri euro 50 centi) segs no
pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu „Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai”
iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam (LAP) apakšpasākumā
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
2. Noteikt projekta „Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai”
plānoto budžetu līdz EUR 20645,00 (divdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
2064,50 (divi tūkstoši sešdesmit četri euro 50 centi) plānot 2016. – 2017.gada Zilupes
novada pašvaldības budžetā, precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
2.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
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attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, Zilupes novada pašvaldība plāno realizēt
projektu “Vietējās teritorijas – atpūtas vietas “Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 16984,75 (sešpadsmit tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit četri euro 75 centi), ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmām izmaksām, kas sastāda līdz EUR 1698,48 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit
astoņi euro 48 centi) segs no pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu „Vietējās teritorijas – atpūtas vietas “Pie strūklakas” izveide Zilupes
pilsētā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
2. Noteikt projekta “Vietējās teritorijas – atpūtas vietas “Pie strūklakas” izveide Zilupes
pilsētā” plānoto budžetu līdz EUR 16984,75 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit četri euro 75 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
1698,48 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro 48 centi) plānot 2016. –
2017.gada Zilupes novada pašvaldības budžetā precizējot naudas plūsmas plānu projektā
pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
3.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, ilgtermiņa prioritāti IP2 “Ekonomikas
attīstība” un vidēja termiņa prioritāti VP5 “Infrastruktūras attīstība”, Zilupes novada pašvaldība
plāno realizēt projektu “Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana
pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 29962,00 (divdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti sešdesmit divi euro), ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmām izmaksām, kas sastāda līdz EUR 2996,20 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
seši euro 20 centi) segs no pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
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L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu “Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana
pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā”
iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
2. Noteikt projekta “Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana
pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā”,
plānoto budžetu līdz EUR 29962,00 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi
euro).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
2996,20 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro 20 centi) plānot 2016. –
2017.gada Zilupes novada pašvaldības budžetā precizējot naudas plūsmas plānu projektā
pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
4.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, Zilupes novada pašvaldība plāno realizēt
projektu “Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas
centra izveide Zilupes pilsētā”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50000,00 (piecdesmit tūkstoši euro), ja
tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmām izmaksām, kas sastāda līdz
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro ) segs no pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu “Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā
laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā” iesniegšanai Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē "Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas".
2. Noteikt projekta “Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā
laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā”, plānoto budžetu līdz EUR 50000,00
(piecdesmit tūkstoši euro).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
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4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
5000,20 (pieci tūkstoši euro) plānot 2016. – 2017.gada Zilupes novada pašvaldības
budžetā precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
5.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, ilgtermiņa prioritāti IP3 “Ilgtspējīga
attīstība” un vidēja termiņa prioritāti VP7 “Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu
saglabāšana”, Zilupes novada pašvaldība plāno realizēt projektu “Skaņas un gaismas aparatūras
un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 25247,16 (divdesmit pieci tūkstoši divi
simti četrdesmit septiņi euro16 centi), ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmām izmaksām, kas sastāda līdz EUR 2524,72 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri
euro 72 centi) segs no pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu “Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas".
2. Noteikt projekta “Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā”, plānoto budžetu līdz EUR 25247,16
(divdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro16 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
2524,72 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro72 centi) plānot 2016. –
2017.gada Zilupes novada pašvaldības budžetā precizējot naudas plūsmas plānu
projektā pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
6.
Pamatojoties uz izsludināto Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, balstoties uz Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 “Izglītota, saliedēta sabiedrība” un vidēja termiņa prioritāti VP2
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“Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana”, ilgtermiņa prioritāti IP3 “Ilgtspējīga
attīstība” un vidēja termiņa prioritāti VP7 “Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu
saglabāšana”, Zilupes novada pašvaldība plāno realizēt projektu “Informatīvās infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā”.
Projekta plānotais realizēšanas laiks 01.11.2016.-01.11.2017.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 3269,28 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit
deviņi euro28 centi), ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmām
izmaksām, kas sastāda līdz EUR 326,93 (trīs simti divdesmit seši euro 93 centi) segs no
pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības,
kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā” iesniegšanai Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
2. Noteikt projekta “Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības,
kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā”, plānoto budžetu līdz EUR
3269,28 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro 28 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām ar Zilupes novada pašvaldības budžetu.
4. Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR
326,93 (trīs simti divdesmit seši euro 93 centi) plānot 2016. – 2017.gada Zilupes
novada pašvaldības budžetā precizējot naudas plūsmas plānu projektā pa gadiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai.
5.§
Par pašvaldības komisijas nosaukuma pārdēvēšanu
Ziņo:B.Čebotare
Sakarā ar darba apjoma samazināšanu Zemes un privatizācijas komisiju pārdēvēt par
Zilupes novada pašvaldības privatizācijas komisiju, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, kas paredz, ka pilsētu zemes komisijas izbeidz savu
darbību pēc tam, kad veikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta
4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi – Zilupes novada
pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu izbeigt komisijas darbības, saistītas ar likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, minētājos pantos noteikto, (domes lēmums pieņemts pēc
Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju), atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pārdēvēt Zemes un privatizācijas komisiju par Privatizācijas komisiju.
2. Privatizācijas komisijā ievēlēt trīs komisijas locekļus – Birutu Čebotari, Viju Kudrjašovu,
Allu Čeksteri.
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6.§
Par sadarbības līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja saņemto VAS “Ceļu satiksmes drošības
direkcija” vēstuli ar lūgumu izvērtēt pievienoto sadarbības līguma projektu, aizpildīt līguma
projektā brīvās iekrāsotās vietas, un sadarbības līguma projektu nosūtīt atpakaļ uz VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”. Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2003.gada 6.maija sadarbības līgumu starp Zilupes novada pašvaldību un
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
2. Noslēgt jaunu sadarbības līgumu starp Zilupes novada pašvaldību un VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
7.§
Par biedrības “Latgalieši” lūguma izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domē 31.05.2016. saņemta biedrības “LATGALIEŠI”
27.05.2016. vēstule Nr.11 (reģ.Nr.1.3.13/1021), kurā ziņots, ka sakarā ar Latgales latviešu pirmo
kongresu, kas notika 1917.gada 26. un 27.aprīlī p.v.st. Rēzeknē un pirmo reizi apsprieda
jautājumu par Latgales apvienošanos ar Kurzemi un Vidzemi, pilsētā tiek celts piemineklis šī
svarīgā, izšķirošā notikuma simtgades piemiņai. Savā vēstulē biedrības “LATGALIEŠI”
izpilddirektors P.Keišs lūdz sniegt finansiālu palīdzību minēto pasākumu realizēšanai, kā arī
norāda, ka novada ieguldījums tiks iemūžināts piemineklī.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības finanšu
pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atteikt sniegt finansiālu palīdzību biedrībai “LATGALIEŠI”, jo Zilupes novada domes
2016.gada budžetā netika plānoti izdevumi šim mērķim.
8.§
Par SIA “Dauseb” valdes locekles iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domē saņemts SIA “Dauseb” valdes locekles Innas
Urbanovičas iesniegums (07.06.2016. ar reģ.Nr.1.3.11/160) ar lūgumu izsniegt atļauju iznomāt
Zilupes novada iestāžu telpas bezdarbnieku neformālajām apmācībām (pēc nepieciešamības) pēc
sekojošām adresēm: Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, un Pasienes
pamatskola, Pasienes ciems, Pasienes pagasts, Zilupes novads. Iesniedzējs arī lūdz sastādīt
piekrišanas līgumu par telpu nomu nepieciešamības gadījumā, ja organizēs bezdarbnieku grupas
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Zilupes novadā, pēc iepriekšminētām adresēm uz laiku no 2016.gada 6.jūnija līdz 2020.gada
31.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Finanšu pastāvīgas komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Dauseb”, reģ.Nr.LV51503063481, juridiska adrese: Saules iela 15,
Daugavpils, telpas bezdarbnieku neformālajam apmācībām (pēc nepieciešamības) pēc
sekojošam adresēm: Skolas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā un Pasienes pamatskola,
Pasienē, Pasienes pagastā, Zilupes novadā.
2. Apmācību laiku grafikus saskaņot ar Zilupes vidusskolas direktori Allu Čeksteri.
3. Nomas termiņš ir no 2016.gada 30.augusta līdz 2016.gada 31.decembrim.
4. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Zilupes novada vienoto telpu nomas maksu, kas tika
apstiprināta 2015.gada 29.aprīlī (protokols Nr.4; 20§).
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes izpilddirektorei Ainai Borsukai sagatavot
telpu nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
9.§
Par Terehovas kapu draudzes lūguma izskatīšanu
Ziņo: A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības domē saņemta Terehovas kapu draudzes locekles Veltas
Joninas vēstule (reģ.Nr.1.3.13/849), kurā ziņots, ka Terehovas kapu kapličā atrodas vēsturiska
svētbilde “Madonna ar bērnu”, kura ir valsts īpašums. Arī vēstulē tiek izteikts lūgums izskatīt
iespēju pievadīt elektrību pašvaldības kapu teritorijai (aptuvenās elektrības pievades un
pieslēgšanas izmaksas sastāda 3000 euro), un nodrošināt ikgadējo signalizāciju (vidējās
signalizācijas mēneša izmaksas ir ap 10 euro mēnesī, kas gada griezumā sastāda 120 euro).
Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Terehovas kapu draudzei viņu lūgumā, jo Zilupes novada domes 2016.gada
budžetā netika plānoti izdevumi šim mērķim.
2. Atlikt Terehovas kapu draudzes lūguma izskatīšanu līdz 2017.gada Zilupes novada
domes budžeta plānošanai.
10.§
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: V.Kudrjašova
Zilupes novada pašvaldības domē saņemts Vārds Uzvārds, p.k.XXX, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), iesniegums (26.05.2016. ar reģ.Nr.1.3.11/160) ar lūgumu izsniegt atļauju iznomāt ēkas
ar kadastra Nr.6864 002 0258 001 tirdzniecības telpu pēc adreses Lauderu ciems, Lauderu
pagasts, Zilupes novads, tās izmantošanai kā veikals-noliktava.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kā arī
uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Vārds Uzvārds, veikala – noliktavas ierīkošanai nedzīvojamo telpu 100 m2
platībā, veikala/ēdnīcas ēkā “Ēdnīca”, Lauderu ciemā, Lauderu pagastā, Zilupes novadā
(kadastra apzīmējums Nr.6864 002 0258 001) no 2016.gada 18.jūlija līdz 2016.gada
31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu EUR 0.75 par 1 m2 ar PVN mēnesī, neieskaitot komunālos
maksājumus.
3. Nomniekam ir jānodrošina atsevišķa elektrouzskaite. Nepieciešamības gadījumā par
komunālo pakalpojumu izmantošanu jānoslēdz līgums ar SIA “Bidrija”.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei Aina Borsukai sagatavot
nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
11.§
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu
Ziņo:V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domē 06.06.2016. saņemts Vārds Uzvārds, p.k.XXX,
dzīvesvietas adrese (adrese), iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz pašvaldību rast iespēju viņa
dalības atbalstam svarbumbu celšanas triatlona Pasaules, Eirāzijas un Sadraudzības valstu
čempionātā, kas notiks 2016.gada17.19.jūnijā Baltkrievijas pilsētā Vitebskā ar 150,00 euro
(viens simts piecdesmit euro).
Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Vārds Uzvārds, p.k.XXX, lūgumam, jo Zilupes novada domes 2016.gada budžetā
netika plānoti izdevumi šim mērķim.
12.§
Par dzīvojamas mājas atsavināšanu
Ziņo:V.Vaļdens
Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas
1.punktu un šā likuma 45.panta pirmo daļu pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu
pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Zilupes novada pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu –
dzīvojamo māju pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads.
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2. Zilupes novada pašvaldības domes īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma
1.punktā minētā Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu
saskaņā ar likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 3.panta 1.punkta normu, kas paredz, ka rīcībai ar pašvaldības mantu
un finanšu līdzekļiem jābūt efektīvai un lietderīgai, tas ir: “… rīcībai jābūt tādai, lai
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu”.
3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumus apstiprināt nākošajā
Zilupes novada pašvaldības kārtējā domes sēdē.
13.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
Vārds Uzvārds
Ziņo:J.Jefimova
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods XXX, faktiska
dzīvesvieta (adrese), 03.02.2016. iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli un
17.06.2016. piekrišanu īrēt dzīvokli pēc adreses Lāčplēša iela 4-3, Zilupe , Zilupes novads.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1. Uz 15.06.2016. dzīvoklis brīvs;
2. Zilupes novada dzīvokļu komisija apliecināja, ka uz minēto dzīvojamo platību
nav citu pretendentu, kopējā dzīvokļa platība 42.83 m2, bez labierīcībām, krāsns
apkure, pirmajā stāvā;
3. Ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 30.03.2016. lēmumu V.Uzvārds ir iekļauta
palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām,
kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 1.grupā ar kārtas Nr.3;
4. Zilupes novada dzīvokļu komisija izskatīja šo jautājumu un nolēma piedāvāt
dzīvokli V.Uzvārds;
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu, un 27.01.2011. Zilupes novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes
novadā”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas Lāčplēša ielā 4-3, Zilupē, Zilupes novadā, ar platību
42.83 m2, Vārds Uzvārds, personas kods XXX, faktiska dzīvesvieta (adrese), no
01.07.2016.
2. SIA ,,Zilupes LTD” 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 (adrese), vai izsniegt personīgi.
14.§
Par iepirkuma nolikuma apstiprināšanu
Ziņo:V.Vaļdens
1.
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Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par iepirkuma nolikuma “Degvielas
iegāde Zilupes novada pašvaldības vajadzībām” apstiprināšanu. Iepazīstoties ar iesniegto
informāciju un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes likuma72.panta pirmās daļas 2.punktu, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes iepirkuma nolikumu “Degvielas iegāde
Zilupes novada pašvaldības vajadzībām”.
Uzdot datorsistēmu un datortīklu administratoram A.Dembovskim publicēt nolikumu
Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
2.

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par iepirkuma nolikuma “Malkas
piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta pārvaldes
iestāžu vajadzībām” apstiprināšanu. Iepazīstoties ar iesniegto informāciju un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes likuma72.panta
pirmās daļas 2.punktu, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes iepirkuma nolikumu “Malkas piegāde
Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta
pārvaldes iestāžu vajadzībām”.
2. Uzdot datorsistēmu un datortīklu administratoram A.Dembovskim publicēt nolikumu
Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
15.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo:V.Vaļdens
1.
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.05.2016.g. iesniegumu,
reģ. 20.05.2016. ar Nr.1.3.11./134, par zemes vienības 7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68840070235 Pasienes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā uz 5.gadiem, tika konstatēts, ka ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Zilupes novada teritorijas plānojumu 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”, zemes vienība 7,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68840070235 paredzēta zaļās zonas ierīkošanai un tās uzturēšanai.
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).
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Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6.18.§)
40.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070235
Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7, kas apstiprināti ar Zilupes novada
domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3.24.§), otrās daļas 5.punkts nosaka, ka
neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha, nomas maksas
apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā
plus PVN.
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 Zilupes
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods XXX, nomā zemes vienību 7,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68840070235 Pasienes pag., Zilupes nov. bez apbūves tiesībām ar
2016.gada 1.jūliju uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods XXX, termiņā no
2016.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas
līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, dzīvo (adrese), 02.06.2016.g. iesniegumu,
reģ. 08.06.2016. ar Nr.1.3.11/155, par zemes vienības 1200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030137 Domes ielā 12, Zilupē, Zilupes nov. piešķiršanu nomā, pamatojoties uz
19.05.2016. pirkuma līgumu Nr.97 uz namīpašumu, tika konstatēts, ka :
ar Zilupes novada domes 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5.20.§) tika
izbeigtas lietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri Vārds Uzvārds, personas kods XXX, par
zemes vienību 1200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030137 Domes ielā 12, Zilupē,
Zilupes nov.
Vārds Uzvārds miris 2009.gada 15.oktobrī.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
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Ar Zilupes novada domes 2013.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5.20.§) otro
apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 1200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030137 Domes ielā 12, Zilupē, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Vārds Uzvārds 2016. gada 19.maijā noslēdza pirkuma līgumu Nr.97 ar Vārds Uzvārds uz
namīpašumu, kuru reģistrēja 2016.gada 3.jūnijā Zilupes novada zemesgrāmatu nodalījumā ar
folijas Nr.100000510713 un ir faktiskā lietotāja par 1200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030137 Domes ielā 12, Zilupē, Zilupes nov.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu
gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā
ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
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” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods XXX, nomā zemes vienību 1200 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68170030137 Domes ielā 12, Zilupē, Zilupes nov. ar apbūves
tiesībām no 2016.gada 19.maiju uz desmit gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods XXX, termiņā no
2016.gada 19.maija līdz 2026.gada 18.maijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro
gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas
līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
3.
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, dzīvo (adrese), 06.06.2016.g. iesniegumu,
reģ. 06.06.2016. ar Nr.1.3.11/158, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170030273
Baznīcas ielā 20A, Zilupē, Zilupes nov. nošķirtās daļas 700 kv.m platībā piešķiršanu nomā uz
5.gadiem, tika konstatēts, ka ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
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Saskaņā ar Zilupes novada teritorijas plānojumu 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”, zemes vienība 7,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68840070235 paredzēta zaļās zonas ierīkošanai un tās uzturēšanai.
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 „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.9.§)
18.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 4100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030273
Baznīcas ielā 20A, Zilupē, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai
Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7, kas apstiprināti ar Zilupes novada
domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3.24.§), otrās daļas 3.punkts nosaka, ka
neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha, nomas maksas
apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā
plus PVN.
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 Zilupes
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods XXX, nomā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68170030273 Baznīcas ielā 20A, Zilupē, Zilupes nov. bez apbūves
tiesībām ar 2016.gada 1.jūliju uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods XXX, termiņā no
2016.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas
līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
16.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo:V.Vaļdens
1.

16

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 25.05.2016.gada
iesniegumus, reģ. 26.05.2016. ar Nr.1.3.11/140, par zemes vienības 14,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960080281 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68960030049
„Stūri”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68960080281, „Meža
Stūri”, 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 – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods XXX, atdala zemes vienību platībā 14,6 ha ar
kadastra apzīmējumu 68960080281 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68960030049 „Stūri”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68960080281, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Meža Stūri”, Zaļesjes
pagasts, Zilupes novads.
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX un Vārds Uzvārds, personas kods XXX,
deklarētā adrese (adrese), 06.06.2016.gada iesniegumu, reģ. 09.06.2016. ar Nr.1.3.11/167, par
zemes vienības 12,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010217 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68840010216 „Avoti”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68840010217, „Jaunie avoti”, Pasienes pag., Zilupes nov., par zemes
vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010409 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma
ar kadastra numuru 68840010216 „Avoti”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840010409, „Pāravoti”, Pasienes pag., Zilupes nov. un par zemes vienības 2,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68840040169 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68840010216 „Avoti”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68840040169, „Zemavoti”, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
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 – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods XXX un Vārds Uzvārds, personas kods
XXX, atdala zemes vienību 12,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010217,
zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010409 un zemes vienību
2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840040169 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68840010216 „Avoti”, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840010217, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Jaunie avoti”, Pasienes
pagasts, Zilupes novads.
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840010409, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Pāravoti”, Pasienes
pagasts, Zilupes novads.
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4. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840040169, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Zemavoti”, Pasienes
pag., Zilupes novads.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes 2016.gada 29.aprīļa
sēdes lēmuma (protokols Nr.4.19.§) „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu”.

3.
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), pilnvarotās
personas Vārds Uzvārds (pamats 07.06.2016. ģenerālā pilnvara Nr.2400), 13.06.2016.gada
iesniegumus, reģ. 13.06.2016. ar Nr.1.3.11/172, par zemes vienības 4,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68840060019 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840040091
„Mežrozes”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68840060019,
„Jaunrozes”, 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 – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods XXX, atdala zemes vienību platībā 4,0 ha ar
kadastra apzīmējumu 68840060019 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68840040091 „Mežrozes”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840060019, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Jaunrozes”, Pasienes
pag., Zilupes nov..
4.
Zilupes novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – dome) lietvedībā atrodas 13.06.2016.
iesniegtais līdziesniegums (reģ.Nr.1.3.11/171), kurā iesniedzēji lūdz mainīt vai veikt zemes
transformāciju zemes gabalam ar kadastra numuru 68960010017 platībā 13,2ha no
lauksaimniecības zemes uz zemi, kas nav lauksaimniecības, ka arī pārrēķināt nekustama īpašuma
nodokli zemes vienībai ar kadastra numuru 68960010017 par laika periodu no 2013.gada
8.augusta un atgriezt zemes īpašniekam papildus aprēķinātā nodokļa pārmaksu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt zemes gabala ar kadastra numuru 68960010017 izmantošanas mērķa maiņu no
lauksaimnieciskas izmantošanas uz Zemes nomas līguma Nr. ZNL2013/08/08 minētiem
mērķiem.
Atbilstoši Zilupes novada teritorija plānojumam lauku zemes vienībām, kur galvenais
izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana un viensētu apbūve, papildus atļauta
mežsaimnieciska izmantošana, sabiedriskas, komercdarbības, ražošanas un tehniskas būves.
Zilupes novada teritorija plānojumā, kā komercdarbības būves tiem minētas arī „4) sporta un
rekreācijas objekti, 5) sporta spēļu laukumi un/vai trases”, kas, savukārt, atbilst zemes vienības
ar kadastra numuru 68960010017 Zemes nomas līgumā Nr. ZNL2013/08/08 iekļautam zemes
nomas mērķim.
Ņemot vērā iepriekšminēto Zilupes novada pašvaldības dome neiebilst, ka saskaņā ar
Zilupes novada teritorija plānojumu zemes vienību ar kadastra numuru 68960010017 ir atļauts
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izmantot Zemes nomas līgumā Nr. ZNL2013/08/08 iekļautam zemes nomas mērķim, proti,
izveidot vietu, lai nodarboties un trenēties ar tehnisko sporta veidu „Peinbols”, bez attiecīgo
izmaiņu veikšanas novada teritorija plānojumā.
2. Atteikt pārrēķināt nekustama īpašuma nodokli zemes vienībai ar kadastra numuru
68960010017 par laika periodu no 2013.gada 8.augusta un atgriezt zemes īpašniekam papildus
aprēķinātā nodokļa pārmaksu, Zilupes novada pašvaldības dome paziņo, ka nav iespējas veikt
iepriekšminētā nodokļa pārrēķināšanu sekojošo apstākļu dēļ:
2.1.Zilupes novada pašvaldība savlaicīgi netika informēta par Zemes nomas līguma
Nr.ZNL2013/08/08 esamību;
2.2.nodokļa piemērošana tika veikta ņemot vērā Valsts zemes dienestā reģistros esošu
informāciju un pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegtām ziņām, jo saskaņā ar
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” ziņas pašvaldībām nodokļa aprēķināšanai par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi sniedz Lauku atbalsta dienests.
17.§
Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0119 sadalīšanu
Ziņo:V.Vaļdens
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma
valsts aģentūras pilnvarotās juridiskās personas - SIA „Baltex Group” (reģistrācijas numurs
40103274353), juridiskā adrese Dīķa iela 44, Rīga, 2016.gada 15.jūnija iesniegums (reģ.
16.06.2016. ar Nr.1.3.13/1183) ar lūgumu atļaut sadalīt Zilupes novada pašvaldības Pasienes
pagasta teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu - valsts robežai, lai nodrošinātu valsts
robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā, kā arī noteikt atdalītai zemes
vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt īpašuma nosaukumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas
joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2
apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru
platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts
robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada 9.
jūnija slēdzienā Nr. 2-01-L/43 „Par atsavināmo zemes platību no Zilupes novada Pasienes
pagasta nekustamā īpašuma „Ozolzīles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090119”
ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam
par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Ozolzīles” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68840090119 atsavināma zeme 1,00 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840090118 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes
vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas 2015.gada 9.jūnija Zemes vienības sadales projektu (īpašums „Ozolzīles” z.v.
kad. apz. 68840090119).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas
8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības
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vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā
īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090119 sadales lietas
materiālus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.
pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas
joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu,
Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un
Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Ozolzīles” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68840090119 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 1,00 ha
platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Ozolzīles” z.v. kad. apz.
68840090119).
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
aptuveno platību 1,00 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmās Ozolzīles”, Pasienes
pag., Zilupes nov..
3. Noteikt atdalītai zemes vienībai 1,00 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Noteikt paliekošai zemes vienībai 2,60 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

Domes sēde slēgta plkst. 10:22

Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 27.jūnijā

O.Agafonovs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 27.jūnijā

K.Kudrjavceva
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