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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDĒS PROTOKOLS
Zilupē

2016. gada 29.septembrī

protokols

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA
Sēdē piedalās – 9 domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Alla ČEKSTERE, Taisa SEMJONOVA,
Nikolajs JEFIMOVS, Leonīds OSIPOVS, Anna PELIČEVA, Gunārs SMUĻKO, Sergejs
FENČENKO.
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Jurists
Jurijs LIVDĀNS
Sociāla dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Izglītības speciāliste
Jeļena VELIGURSKA
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Sēdes darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem” apstiprināšanu.
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;
3. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma izskatīšana.
4. Par grozījumiem Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas interneta – lasītavas iekšējās
kārtības noteikumos;
5. Par izmaiņām Administratīvas komisijas sastāvā;
6. Par izmaiņām novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
7. Par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā.
8. Par bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
9. Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu norakstīšanu.
11. Biedrības “Balvu olūts” iesnieguma izskatīšana.
12. Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālistes Jeļena Veligurskas iesnieguma
izskatīšana.
13. Par degvielas normu apstiprināšanu.

14. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumu apstiprināšanu.
15. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds.
16. Par zemes nomas tiesību nodošanu atsavināšanai.
17. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
18. Par Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds mantojamās zemes platības un robežu apstiprināšanu.
19. Par telpu nomu.
20. Par kārtējo atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.
1.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 “Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu
nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem” apstiprināšanu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu Nr.6
“Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6 “Pašvaldības nodeva par Zilupes novada
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.6
“Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošo noteikumu Nr.6
“Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem” trīs darbadienu 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 novads un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt
datorsistēmu un datortīklu administratoram publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes
mājas lapā www.zilupe.lv.
2.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma “Par pašvaldības budžetiem” 28.pantu, ministru kabineta 13.07.1999.
noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” kā arī uz Finanšu pastāvīgas
komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas par Zilupes novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot vienošanās par grozījumiem līgumos par
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

3.§
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma izskatīšana
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas I.Agafonovas 28.09.2016. iesniegumu ar lūgumu rast iespēju apmaksāt ēdināšanu
visiem Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, kā arī sagatavotu Finanšu pastāvīgas
komitejas aprēķinu par bērna ēdināšanas izmaksām Zilupes un Pasienes pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Lai veicinātu iespēju lielākam bērnu skaitam izmantot izglītības iestādē piedāvāto
komplekso ēdināšanas pakalpojumus, kā arī attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura
lietošanas paradumus, kas mazinātu riskus bērnu veselībai, nepieciešams nodrošināt bezmaksas
ēdināšanu bērniem, kas apmeklē Zilupes un Pasienes pirmsskolas izglītības iestādes, neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6. un
21.punktiem, pamatojoties uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada
pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, NOLEMJ:
1. No 2016.gada 1.oktobra atcelt vecāku maksu par bērna ēdināšanu Zilupes un
Pasienes pirmsskolas izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībai paredzēt finansējumu Zilupes un
Pasienes pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai, nosakot
izmaksas vienam bērnam - 1,00 euro dienā.
4.§
Par grozījumiem Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas interneta – lasītavas iekšējās
kārtības noteikumos
Ziņo: V.Kudrjašova
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par grozījumiem Zilupes novada
Lauderu pagasta bibliotēkas interneta – lasītavas iekšējās kārtības noteikumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas interneta – lasītavas
iekšējās kārtības noteikumos (apstiprināti ar Zilupes novada pašvaldības domes 27.08.2009.
lēmumu (protokols Nr.6, 3.§).
2. Izteikt Lauderu pagasta bibliotēkas interneta – lasītavas iekšējās kārtības noteikumu
trešo punktu šādā redakcijā:
“Darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena no plkst.11.00 līdz 16.00”.

5.§
Par izmaiņām Administratīvas komisijas sastāvā
Ziņo: J.Livdāns
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par izmaiņām Zilupes novada
Administratīvas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Zilupes
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Iecelt Administratīvā komisijas sastāvā domes juristu Juriju Livdānu komisijas sekretāra
amatā bez balsstiesībām no 01.10.2016.
6.§
Par izmaiņām Zilupes novada vēlēšanu komisijas sastāvā
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par izmaiņām Zilupes novada
vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā – komisija) sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,, Zilupes
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot Olgu Klovani no komisijas locekles amata no 01.10.2016.
2. Ievēlēt Krīstīni Kudrjavcevu par komisijas locekli no 01.10.2016.
3. Ievēlēt Jeļenu Voitkeviču par komisijas priekšsēdētāju no 01.10.2016.
7.§
Par izmaiņām Zilupes novada dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par izmaiņām Zilupes novada
vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā – komisija) sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,, Zilupes
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
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1. Atbrīvot Anitu Peličevu no komisijas priekšsēdētājas amata no 01.10.2016.
2. Iecelt Jeļenu Voitkeviču par komisijas priekšsēdētāju no 01.10.2016.
3. Iecelt Larisu Aļbrehti par komisijas locekli – sekretāri no 01.10.2016.
8.§
Par bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
Ziņo: A.Agaki
Izskatot 26.09.2016. iesniegto iesniegumu no Jeļena Voitkevičas, personas kods, kurā viņa
lūdz ievēlēt viņu Zilupes novada bāriņtiesas sastāvā uz bāriņtiesas locekles amata uz pieciem
gadiem, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībās” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un uz
likuma “Bāriņtiesu likums” 16., 17. un 79.pantiem, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Ievēlēt Jeļenu Voitkeviču, personas kods, par Zilupes novada bāriņtiesas locekli no
01.10.2016.
9.§
Par mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma
Ziņo: O.Klovane
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktores
Veras Doreiko-Sinkevičas 22.09.2016. iesniegto iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot skolas
audzēkņus no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2016. līdz 31.05.2017. (saskaņā ar
sarakstu pielikumā).
Pamatojoties uz 03.04.2012. Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Par vecāku līdzfinansējumu samaksas kārtību Zilupes Mūzikas un Mākslas skolā” 7.punktu, kā
arī uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2016. līdz 31.05.2017. Zilupes
mūzikas un mākslas skolas audzēkņus saskaņā ar sarakstu pielikumā.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu norakstīšanu
Ziņo: J.Livdāns
1.
Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībā ir konstatēts, ka Vārds Uzvārds, personas kods,
nekustamā īpašuma kadastra Nr.6817 001 0033, ir izveidojusies nekustamā īpašuma parāds –
EUR 58,23 apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļa noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības un ņemot vērā faktu, ka ar 2014.gada 27.novembra Rīgas rajona tiesas spriedumu ir
pasludināta Vārds Uzvārds maksātnespēja, nodokļu nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR
58,23 apmērā ir jādzēš, kā arī uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības
dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
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N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Vārds Uzvārds, personas kods, EUR 58,23
(piecdesmit astoņi euro, 23. centi) apmērā.
2.
Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībā ir konstatēts fakts, ka Vārds Uzvārds, personas
kods, ir izveidojušies nekustamā īpašuma nodokļa parāds – EUR 8,29 apmērā. Veicot fakta
noskaidrošanu tika konstatēts, ka minētais nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts kļūdaini,
jo Vārds Uzvārds šis nekustamais īpašums nekad nepiederēja un ieraksts Valsts zemes dienesta
datu bāzē ir neprecīzs.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļa noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības un ņemot kļūdainu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu nekustamā īpašuma
nodokļa parāds EUR 8,29 apmērā ir jādzēš, kā arī uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Vārds Uzvārds, personas kods, EUR 8,29
(astoņi euro, 29. centi) apmērā.
11.§
Biedrības “Balvu olūts” iesnieguma izskatīšana
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja biedrības “Balvu olūts”, reģ.
Nr.40008191494, juridiska adrese “Kāpostiņu mājas”, Fabrika, Kubulu pag., Balvu no., LV4566, 22.08.2016. iesniegumu ar piedāvājumu iegādāties papildus eksemplāru grāmatas
“Latgales sirdspuksti”. Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 31.08.2015. lēmumu
(protokols Nr.8, 5.§) 2015. gadā tika iegādātas 10 grāmatas “Latgales sirdspuksti”.
Pamatojoties uz Finanšu komiteja ieteikumu Zilupes novada pašvaldības dome atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
Atteikties no biedrības “Balvu olūts”, reģ. Nr.40008191494, juridiska adrese “Kāpostiņu
mājas”, Fabrika, Kubulu pag., Balvu no., LV-4566, piedāvājuma.
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12.§
Zilupes novada pašvaldības izglītības darba speciālistes Jeļena Veligurskas iesnieguma
izskatīšana
Ziņo: J.Veligurska
Zilupes novada pašvaldības dome 13.09.2016. tika saņēma izglītības darba speciālistes
Jeļenas Veligurskas iesniegumu, kurā viņa lūdz materiāli atbalstīt Zilupes vidusskolas skolotāju
Valēriju Rimšu par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija maģistra studiju absolvēšanu un izglītības
maģistra grāda pedagoģijā ieguvi.
Pamatojoties uz Zilupes vidusskolas Darba kārtības noteikumu 7.4.punktu, Finanšu
komiteja ieteikumu Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva,
G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Prēmēt Zilupes vidusskolas skolotāju Valēriju Rimšu par Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas maģistra studiju absolvēšanu un izglītības zinātņu maģistra grāda ieguvi EUR 50,00
(piecdesmit euro) apmērā.
13.§
Par degvielas normu apstiprināšanu
Ziņo: A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai AUDI A6 valsts reģistrācijas Nr.JC7754,
izlaiduma gads: 1996., automašīnas ekspluatācijas izmantojamā degviela – dīzeļdegviela.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 “Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldībā tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite” 1.4.1.punktu, Zilupes
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai AUDI A6 valsts reģistrācijas
Nr.JC7754 – degvielas patēriņš vasaras periodā 6,0l/100km, ziemas periodā 6,6l/100km.
14.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Livdāns
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par neapdzīvojamo telpu nomas
maksas noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a)
apakšpunktu, Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumus. (Pielikumā)
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15.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds
Ziņo:A.Peličeva
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo Adrese,
12.09.2016. iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres līgumu uz
dzīvokli pēc adreses Priežu iela 50, Zilupe, Zilupes novads, sakarā ar iepriekšēja īrnieka, Vārds
Uzvārds, nāvi (22.08.2016. miršanas apliecība).
Dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses Priežu iela 50, Zilupe, Zilupes
novads, bija noslēgts 04.12.1996. ar Vārds Uzvārds uz nenoteiktu laiku.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.pantu,
īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, ka arī dzīvesvietas maiņas gadījumā, pilngadīgs
ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekli, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās
telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšēja īres līguma
nosacījumus.
Pēc PMLP datiem tika konstatēts, ka dzīvoklī pēc adreses Priežu iela 50, Zilupe, Zilupes
novads, ir deklarēti Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds
Uzvārds, personas kods. Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds neiebilst, ka ar Vārds Uzvārds tiks
noslēgts telpas īres līgums.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības
saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” un
Dzīvokļu komisijas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. SIA “Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses
Priežu iela 50, Zilupe, Zilupes novads, ar Vārds Uzvārds, personas kods, un nenoteiktu laiku.
Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē
īres tiesības.
2. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi Adrese, vai izsniegt personīgi.
16.§
Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldība izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, Adrese, 13.07.2016.
iesniegumu par zemes iegādi kura ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai, un pamatojoties uz
LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, uz 2002.gada 31.oktobra Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes
nomas līgums, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta" 11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un
noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
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pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai, Zilupes novada
pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6884 005 0051, 2,2 ha
kopplatībā pēc adreses Biksi, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
2. Uzdot atbildīgajai personai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Zilupes novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot atbildīgajai personai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601).
2.

Zilupes novada pašvaldība izskatīja Zilupes “Jēzus Sirds” Romas katoļu draudzes,
Baznīcas iela 21, Zilupe, Zilupes novads, 19.09.2016. iesniegumu par zemes iegādi kura ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, uz 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2011.gada
1.februāra MK noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto
dokumentu saņemšanas, atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par
publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0243, 1390 m²
kopplatībā pēc adreses Skolas iela 10, Zilupe, Zilupes novads.
2. Uzdot atbildīgajai personai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Zilupes novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot atbildīgajai personai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601).
17.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo Adrese, 30.08.2016.g. iesniegumu, reģ.
30.08.2016. ar Nr.1-3.11/226, par apbūvētas zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika
konstatēts un secināts, ka:
ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7.17.§)
10.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds par apbūvētu zemes vienību 4,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 1.janvārī noslēdza lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu Nr.2012/122 ar Vārds Uzvārds par apbūvētu zemes vienību 4,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov. līdz
2016.gada 31.augustam.
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 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu (protocols Nr.7.17.§)
10.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
Vārds Uzvārds 2015. gada 15.jūnijā noslēdza pirkuma līgumu Nr.3110 ar Vārds Uzvārds
par namīpašumu, kuru iereģistrēja 2016.gada 31.augustā Zilupes novada Zaļesjes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000558812 un ir faktiskā lietotāja uz zemes vienību
4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag ., 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.
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa 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, Zilupes novada pašvaldības
dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā apbūvētu zemes vienību 4,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68960060079 „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar apbūves
tiesībām ar 2016.gada 1.septembri uz desmit gadiem.
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2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiņā no 2016.gada
1.septembra līdz 2026.gada 31.augustam.
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. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja mainās zemesgabala
īpašnieks.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas
līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
18.§
Par Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds mantojamās zemes platības un robežu apstiprināšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 1994.gada 23.decembra izziņu Nr.3-E-40259
nekustāmais īpašums Ludzas apriņķa Briģu pagasta Marino māju zeme uz 1940.gada 21.jūliju
piederēja Vārds Uzvārds, zemes gabala kopplatība 21,26 ha.
Ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemes komisijas 1996.gada 7.maijja sēdes lēmumu
Nr.43 „Par zemes piešķiršanu lietošanā” tika piešķirts lietošanā un atzītas īpašuma tiesības Vārds
Uzvārds un Vārds Uzvārds katrai par 1/2 domājamo daļu uz mantojamo zemi 21,26 ha
kopplatības Zaļesjes pagasta Janovoles sādžā.
Ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta padomes 2001.gada 17.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.43) „Par zemes piešķiršanu lietošanā” tika piešķirta lietošanā Vārds Uzvārds un
Vārds Uzvārds zeme 18,7 ha platībā un atzītas īpašuma tiesības Vārds Uzvārds un Vārds
Uzvārds katrai uz 1/2 domājamo daļu no mantojamo zemes 21,2 ha kopplatības Zaļesjes pagasta
Janovoles sādžā
Saskaņā ar aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem kā Vārds Uzvārds un
Vārds Uzvārds zeme, uz kuru ir atzītas īpašuma tiesības, ir reģistrēta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68960010028 – 14,4 ha platībā.
Ar VZD Latgales reģionālā nodaļas 2011.gada 8.februāra aktu Nr.14-06-L1/253 zemes
vienību 9,4633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960010029 ieskaitīja Rezerves zemes
fondā.
Sakarā ar to, ka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pienākošās mantojamās zemes
pietrūkst 6,86 ha platībā un, savulaik, Zaļesjes pagasta zemes lietojumu un zemes īpašumu
pārskata plānā Vārds Uzvārds bija norādīta kā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
68960010028- 8,2ha platībā un 68960010029 – 10,5ha platībā zemes lietotāja, secināms, ka
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68960010029 9,4633 ha platībā nav pamatoti ieskaitīta
Rezerves zemes fondā
Pamatojoties uz augstāk minēto , atklāti balsojot, Zilupes novada pašvaldības dome
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt, ka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds ir lietošanas tiesības katrai uz 1/2
domājamo daļu no mantojamās zemes vienības 9,4633 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu
68960010029 Zaļesjes pag., Zilupes nov.
2. Apstiprināt zemes lietojumu zemes vienībai 9,4633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960010029 Zaļesjes pag., Zilupes nov., saskaņā ar grafisko pielikumu.
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju veikt izmaiņas Nekustāmā
īpašuma Valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68960010029 Zaļesjes pag., Zilupes nov. par piekritību.
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4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
19.§
Par telpu nomu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domē 2016.gada 19.septembrī tika saņemts SIA Ceļi un Tilti,
reģ. Nr.42403006225, juridiska adrese Meža iela 1, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601,
būvdarbu vadītāja Aivara Grāvīti iesniegums ar lūgumu izdalīt telpu kabinetam pašvaldības
domes ēkā (Lauderu pagasta pārvaldes ēkā) sakarā ar ceļa būvniecību Lauderi – Vecsloboda –
Šķaune.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a)
apakšpunktu, Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA Ceļi un Tilti, reģ. Nr.42403006225, juridiska adrese Meža iela 1,
Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601, telpu Lauderu pagasta pārvaldes ēkā.
2. Domes juristam sagatavot telpu nomas līgumu.
20.§
Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējo apmaksājamo
atvaļinājumu piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam no 15.10.2016.
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 – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – pamats likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 15.10.2016. līdz 11.11.2016. uz četrām
kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no 21.03.2015. līdz 20.03.2016.
2. Izmaksāt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit) procentus apmērā no priekšsēdētāja vietnieka
mēnešalgas.
Domes sēde slēgta plkst. 10:25
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.septembrī

O.Agafonovs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.septembrī

J.Voitkeviča
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