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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDĒS PROTOKOLS
Zilupē

2016. gada 28.decembrī

protokols

Nr.15

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
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Juriste
Sniedze IRBE
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
Saimniecības daļas vadītāja
Biruta ČEBOTARE
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Sēdes darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
2016.gada budžetu” apstiprināšanu;
2. Par darba samaksas noteikšanu;
3. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes novada pašvaldības BJIAC “Zilupe”
pedagogiem un administrācijas darbiniekiem;
4. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes vidusskolas skolotājiem un
administrācijas darbiniekiem;
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu;
6. Par Zilupes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu;
7. Par Zilupes novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata;
8. Par degvielas normu apstiprināšanu;
9. Par Zilupes novada pašvaldības domes veidlapas apstiprināšanu;
10. Zilupes mūzikas un mākslas skola direktores V.Doreiko-Sinkevičas iesnieguma
izskatīšana;

11. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma izskatīšana;
12. Par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē;
13. Par zemes nomas tiesību nodošanu atsavināšanai;
14. Par nomas līguma pārtraukšanu;
15. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana;
16. Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma;
17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām;
18. Par adreses maiņu/piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām;
19. Par adreses izslēgšanu no adrešu reģistra;
20. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.

r saistošo noteikumu “Par svētku
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.10 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Bondarenko
Zilupes novada pašvaldības domē pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 6.pantu, ka arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu
pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1
“Par 2016.gada budžetu”.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai sagatavot 1.punktā minētos Saistošos
noteikumus parakstīšanai.
3. Uzdot datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim publicēt šā
lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā
www.zilupe.lv.
4. Šie Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām“ 46.panta noteiktajā
kārtībā.
5. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada
pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes
novada pašvaldības grāmatvedībai un nosūtīt eletroniskā un papīra formātā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
2.§
Par darba samaksas noteikšanu
Ziņo: J.Bondarenko
Pamatojoties uz 2011.gada 25.novembra Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu un Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere,
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L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstu 2017.gadam.
2. Apstiprināt stundas likmi EUR 8,99 apmērā domes deputātiem par piedalīšanos domes,
komiteju, komisiju sēdēs, darba grupās, kā arī par citu deputātu pienākumu pildīšanu ar
domes priekšsēdētāja rīkojumu;
3. Apstiprināt stundas likmi EUR 2,90 apmērā domes komisiju locekļiem par darbu
komisijās. Kopējais apmaksājamo stundu skaits komisijas locekļiem nedrīkst
nepārsniegt 4 stundas mēnesī, komisijas priekšsēdētājiem – 14 stundas mēnesī,
sekretāriem – 10 stundas mēnesī.
4. Apstiprināt stundas likmi EUR 3,99 apmērā bāriņtiesas locekļiem. Noteikt, ka
bāriņtiesas locekļu darba samaksas aprēķinam izmanto bāriņtiesas priekšsēdētājai
mēnešalgas stundu likmi.
5. Apstiprināt stundas likmi EUR 4,64 apmērā sociālajiem aprūpētājiem aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai. Noteikt, ka kopējais apmaksājamo stundu skaits nedrīkst
pārsniegt 14 stundas mēnesī par vienu aprūpējamo.
3.§
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes novada pašvaldības BJIAC “Zilupe”
pedagogiem un administrācijas darbiniekiem
Ziņo: J.Bondarenko
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par mēneša darba algas likmes
palielināšanu Bērnu jauniešu izglītības centra “Zilupe” pedagogiem un administrācijas
darbiniekiem decembra mēnesī, sakarā ar budžeta līdzekļu ietaupījumiem algu fondā,
pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sakarā ar budžeta līdzekļu ietaupījumiem algu fondā, palielināt mēneša darba algas likmi
Bērnu jauniešu interešu centra “Zilupe” pedagogiem un administrācijas darbiniekiem – EUR
287,00 (divi simti astoņdesmit septiņi euro 00 centi) decembra mēnesī.
4.§
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes vidusskolas un Zilupes vidusskolas
Pasienes struktūrvienības pedagogiem un administrācijas darbiniekiem
Ziņo: A.Čekstere
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par mēneša darba algas likmes
palielināšanu Zilupes vidusskolas un Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības pedagogiem
un administrācijas darbiniekiem decembra mēnesī, sakarā ar budžeta līdzekļu ietaupījumiem algu
fondā, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā
nepiedalās A.Čekstere – pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sakarā ar budžeta līdzekļu ietaupījumiem algu fondā, palielināt mēneša darba algas likmi
Zilupes vidusskolas un Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības pedagogiem un
administrācijas darbiniekiem par EUR 105,00 (viens simts pieci euro 00 centi) decembra mēnesī.
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5.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībā ir konstatēts fakts, ka sekojošām fiziskām
personām ir izveidojušies nekustamā īpašuma nodokļu parādi:
1. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 68170030038,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 26,57, mirusi 2016.gadā;
2. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 68170030176,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 68,61, mirusi 2010.gadā;
3. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 68170010096,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 212,44, miris 2016.gadā.
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 daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. punktu nodokļu
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos: - fiziskajai personai —
nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļu pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ,,Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, un Zilupes
novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 29.12.2016. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskajām personām:
1.1. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 26,57;
1.2. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 68,61;
1.3. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 212,44.
2. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu iekļaut ceturkšņa informatīvajā publikācijā
pašvaldības mājas lapā internetā.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai
Cirskai.
4. Uzdot sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada pašvaldības
grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai un datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram
Dembovskim.
2.
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Zilupes novada Pasienes pagasta pārvaldē ir konstatēts fakts, ka Pasienes svētā Dominika
Romas katoļu draudzei ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļu parāds par nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 68840010273 EUR 312.76 apmērā
Saskaņa ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 4.punktu ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto
saimnieciskajā darbībā. Pēc Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta pārvaldes rīcībā esošas
informācijas Pasienes svētā Dominika Romas katoļu draudzei piederošas zemes vienība ar
kadastra numuru 68840010273 netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā , nav izīrētas vai
iznomātas.
Saskaņa ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 4.punktu, kā arī
pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 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, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Pasienes svētā Dominika Romas katoļu draudzei
EUR 312.76 apmērā;
2. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu iekļaut informatīvajā publikācijā pašvaldības mājas
lapā internetā.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai
Cirskai.
4. Uzdot sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada pašvaldības
grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai un datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram
Dembovskim.
3.
Zilupes novada Pasienes pagasta pārvaldē ir konstatēts fakts, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „GS Nekustamie Īpašumi”, reģistrācijas numurs 40003673961, juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 33-7b, Rīga, LV-1010 ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 1080.99 apmērā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „GS Nekustamie Īpašumi” 14.07.2015 ir likvidēta.
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 daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7. punktu nodokļu
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos: nodokļu
maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no
Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu
tiesību noilgums.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļu pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ,,Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, un Zilupes
novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 29.12.2016. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
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G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GS Nekustamie
Īpašumi”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1080.99 apmērā;
2. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu iekļaut ceturkšņa informatīvajā publikācijā
pašvaldības mājas lapā internetā.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai
Cirskai.
4. Uzdot sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada pašvaldības
grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai un datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram
Dembovskim.
4.
Zilupes novada Pasienes pagasta pārvaldē ir konstatēts fakts, ka sekojošām fiziskām
personām ir izveidojušies nekustamā īpašuma nodokļu parādi:
4. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 688400100598,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 184.16, miris 2013.gadā;
5. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 68840010314,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 116.71, miris 2014.gadā;
6. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība ar kadastra numuru 68840070333,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 140.13, miris 2013.gadā.
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 daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. punktu nodokļu
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos: - fiziskajai personai —
nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļu pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ,,Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, un Zilupes
novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 29.12.2016. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova,
G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskajām personām:
1.4. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 184.16;
1.5. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 116.71;
1.6. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 140.13.
2. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu iekļaut ceturkšņa informatīvajā publikācijā
pašvaldības mājas lapā internetā.
6

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai
Cirskai.
4. Uzdot sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības
domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada pašvaldības
grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai un datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram
Dembovskim.
6.§
Par Zilupes novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata
Ziņo: A.Agaki
Pamatojoties uz „Bāriņtiesu likuma” 12.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko,
S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atbrīvot Sandru Luckāni, personas kods, no Zilupes novada bāriņtiesas locekļa amata ar
28.12.2016.
7.§
Par Zilupes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Ziņo: A.Agaki
Pamatojoties uz „Bāriņtiesu likuma” 9.panta pirmo daļu un LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 26.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ievēlēt Ļubovu Losāni, personas kods, par Zilupes novada bāriņtiesas locekli no
28.12.2016. uz pieciem gadiem līdz 27.12.2021.
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8.§
Par degvielas normu apstiprināšanu
Ziņo: A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai VOLVO XC70 valsts reģistrācijas
Nr.KN652, izlaiduma gads: 2007., 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, 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:
Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai VOLVO XC70 valsts reģistrācijas
Nr.KN652 – degvielas patēriņš vasaras periodā 8,5l/100km, ziemas periodā 9,4l/100km.
9.§
Par Zilupes novada pašvaldības domes veidlapas apstiprināšanu
Ziņo: A.Borsuka
Pamatojoties uz LR “Ģerboņa likuma” 8.panta otrās daļas, LR MK noteikumu Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 90.1.punktu, 114.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 Zilupes novada pašvaldības domes veidlapu (1.pielikums).
10.§
Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas iesnieguma
izskatīšana
Ziņo: S.Irbe
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas direktores
V.Doreiko-Sinkevičas 2016.gada 21.decembrī iesniegto iesniegumu Nr.379, ar lūgumu norakstīt
parādus astoņiem atskaitītajiem audzēkņiem par nodarbībām, par kopējo summu EUR 363,35
(trīs simti sešdesmit trīs eiro, 35 centi), ko nav iespējams piedzīt.
Minētais parāds atzīstams par bezcerīgu, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta
pirmās daļas 1.punktu, 39.panta pirmās daļas 7.punktu un 2009.gada 1.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.983 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”
13.punktu, izmaksas katra parāda piedziņai prasības tiesvedībā pārsniedz parāda summu un ir
75,84 euro (valsts nodeva 71,14 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 4,70 euro), kas ir
vairāk nekā parāds un uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski izdevīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pastāvīgās
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. Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt aprēķināto Zilupes Mūzikas un
Mākslas skolas vecāku parādu par nodarbībām astoņiem audzēkņiem par kopējo summu EUR
363,35 (trīs simti sešdesmit trīs eiro, 35 centi), saskaņā ar 2.pielikumu.
2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
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11.§
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma izskatīšana
Ziņo: S.Irbe
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas Irinas Agafonovas 2016.gada 12.decembrī iesniegto iesniegumu Nr.357, ar lūgumu
norakstīt vecāku parādu par bērna ēdināšanu vienai audzēknei, kas radies laika periodā no
2015.gada, par kopējo summu EUR 82,35 (astoņdesmit divi euro, 35 centi), ko nav iespējams
piedzīt.
Minētais parāds atzīstams par bezcerīgu, jo saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta
pirmās daļas 1. punktu, 39.panta pirmās daļas 7.punktu un 2009.gada 1.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.983 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”
13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā pārsniedz parāda summu un ir 75,84
euro (valsts nodeva 71,14 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 4,70 euro), kas ir nedaudz
mazāk nekā parāds un uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski izdevīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pastāvīgās
finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (V.Vaļdens, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere), 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:
Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībai norakstīt aprēķināto Zilupes pirmsskolas izglītības
iestādes vecāku parādu par bērna ēdināšanu vienai audzēknei par laika periodu no 2015. mācību
gada par kopējo summu EUR 82,35 (astoņdesmit divi euro, 35 centi), saskaņā ar 1. pielikumu.
1. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
12.§
Par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē
Ziņo: S.Irbe
1.
2016.gada 19.septembrī Zilupes novada pašvaldības domē saņemts Zilupes “Jēzus sirds”
Romas katoļu draudzes reģ. Nr.90000736658, Baznīcas iela 19, Zilupe, Zilupes novads, LV5751 prāvesta Jāņa Kupča iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai (pārdošanai) Zilupes
novada pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību pēc adreses: Skolas iela 10,
Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, kadastra Nr.6817 003 0243, kas sastāv no vienas zemes
vienības 0,1391 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0243.
Nekustamais īpašums Skolas ielā 10, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra Nr.6817
003 0243, Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000561446, sastāv no vienas zemes
vienības 0,1391 ha platībā, 15.11.2016. reģistrēts zemesgrāmatā uz Zilupes novada pašvaldības
vārda.
2016.gada 24.novembrī Zilupes novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13, 16§ 2.
daļa “Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai”.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
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Publiskas persona mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas
veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otru daļu, Zilupes novada domes 2016.gada 24.novembra
domes sēdes protokolu Nr. 13, 16§ 2. daļa “Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Zilupes novada pašvaldības domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes 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. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Zilupes novada pašvaldībai piederošajam
nekustamajam īpašumam Skolas ielā 10, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra
Nr.6817 003 0243, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1391 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0243, Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000561446.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Skolas ielā 10, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra
Nr.6817 003 0243, sākumcenu (nosacīto cenu) 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un
nulle centi).
3. Apstiprināt Skolas ielā 10, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra Nr.6817 003 0243,
izsoles noteikumus (Pielikumā).
4. Izsoli veikt Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
2.
2016. gada 16. martā Zilupes novada pašvaldības domē saņemts Vārds Uzvārds,
personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Adrese, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai
(pārdošanai) Zilupes novada pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību pēc
adreses: Brīvības iela 3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, kadastra Nr.6817 002 0063, kas
sastāv no vienas zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0063.
Nekustamais īpašums Brīvības ielā 3, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra
Nr.6817 002 0063, Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000561373, sastāv no
vienas zemes vienības 0,24 ha platībā, 11.11.2016. reģistrēts zemesgrāmatā uz Zilupes novada
pašvaldības vārda.
2016.gada 31.martā Zilupes novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 3, 8§ “Par
zemes vienību nodošanu atsavināšanai”.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Publiskas persona mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas
veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otru daļu, Zilupes novada domes 2016. gada 31. marta domes sēdes
protokolu Nr. 13, 16§ 2. daļa “Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Zilupes
novada pašvaldības domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes 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:
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1. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Zilupes novada pašvaldībai piederošajam
nekustamajam īpašumam Brīvības iela 3, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra Nr.
6817 002 0063, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0243, Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000561373.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra
Nr. 6817 002 0063, sākumcenu (nosacīto cenu) 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti
euro un nulle centi).
3. Apstiprināt Brīvības ielā 3, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, kadastra Nr. 6817 002
0063, izsoles noteikumus (Pielikumā).
4. Izsoli veikt Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
13.§
Par zemes nomas tiesību nodošanu atsavināšanai
Ziņo: S.Irbe
Zilupes novada pašvaldība izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta:
Adrese, 2016.gada 14.decembrī iesniegto iesniegumu reģistrēts Zilupes novada pašvaldības
domē ar Nr.361 par zemes iegādi kura ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. Saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un privatizēšanu, kā arī par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2., 3., un 4. punktu, 2011.gada
1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11. punkta 11.7 apakšpunkts nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un
noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 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. Nodot atsavināšanai zemes gabalu ar kadastra Nr.6817 001 0069, 2384 m2 kopplatībā pēc
adreses: Latgales iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751.
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 (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,LV4601).
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14.§
Par nomas līguma pārtraukšanu
Ziņo: S.Irbe
Izvērtējot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Adrese, 2016.gada
24.novembrī iesniegto iesniegumu Nr.1.3.13/340, par 2003.gada 16.decembra Lauderu ezera
(turpmāk – ūdenstilpes) kadastra Nr.6864 002 0242, platība 55.3 ha nomas līguma izbeigšanu
(turpmāk – ūdenstilpes nomas līgums).
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. aprīļa sēdes protokola
Nr.4 13§ Par vienošanos noslēgšanu pie 16.12.2003. Lauderu ezera nomas līguma, 2016. gada
27. maija vienošanos Nr.58C pie 2003. gada 16. decembra Lauderu ezera nomas līguma, Zilupes
novada pašvaldības dome un Vārds Uzvārds ūdenstilpes nomas līgumu noslēguši uz pieciem
gadiem no 27.05.2016. līdz 26.05.2021.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Vārds Uzvārds
24.11.2016. iesniegumu, 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. Izbeigt 2003.gada 16.decembrī noslēgto Lauderu ezera kadastra Nr.6864 002 0242,
platība 55.3 ha, nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta: Adrese, un atzīt par spēku zaudējušiem visus minētā līguma pielikumus
no 2017. gada 02. janvāra.
2. 2017.gada 02.janvārī Vārds Uzvārds nodod Zilupes novada pašvaldības domei
Lauderu ezeru tālākai lietošanai derīgā stāvoklī, par ko tiek sastādīts nodošanas –
pieņemšanas akts.
3. Vārds Uzvārds līdz 2017.gada 02.janvārim veikt norēķinus ar Zilupes novada
pašvaldības domi par maksājumiem, kas saistīti ar 2003.gada 16.decembrī noslēgto
Lauderu ezera nomas līgumu un 2016.gada 27.maija vienošanos Nr.58C pie
16.12.2003. gada Lauderu ezera nomas līguma.
15.§
Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldība izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta
Adrese, 24.11.2016. iesniegumu (reģ. Nr.338) ar lūgumu ziedot viņam naudu EUR 1500, apmērā
grāmatu “Zilupes pilsētas vēsture 1900-2000.g.” un “Zilupes novada vēsture 2001-2011.g.”
izdošanai.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,
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. Ieplānot 2017.gada budžetā EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi) ziedošanai Vārds
Uzvārds.
2. Apmaksāt izdevniecības rēķinu Vārds Uzvārds, personas kods, grāmatu “Zilupes
pilsētas vēsture 1900-2000.g.” un “Zilupes novada vēsture 2001-2011.g.” izdošanai līdz EUR
500,00 (pieci simti eiro, 00 centi).
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16.§
Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktores
Veras Doreiko-Sinkevičas 27.12.2016. iesniegto iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot skolas audzēkni
Vārds Uzvārds, personas kods, no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.01.2017. līdz
31.05.2017.
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 01.01.2017. līdz 31.05.2017. Zilupes
mūzikas un mākslas skolas audzēkni Vārds Uzvārds, personas kods.
17.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas, 2016.gada 30.novembra iesniegumu ar Nr.2-13-L/5314, kurā lūgts
noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840010415 Pasienes
pag., Zilupes nov., kura ir iekļauta Rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam īpašuma kadastrālo vērtēšanu
veic LR Valsts zemes dienests, savukārt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka
pašvaldība.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības
daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.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:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840010415 zemes lietošanas mērķi :
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
2.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas, 2016.gada 30.novembra iesniegumu ar Nr.2-13-L/5315, kurā lūgts
noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840070239 Pasienes
pag., Zilupes nov., kura ir iekļauta Rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam īpašuma kadastrālo vērtēšanu
veic LR Valsts zemes dienests, savukārt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka
pašvaldība.
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2.punkts nosaka, zemes lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai
nav noteikts lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.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:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840070239 zemes lietošanas mērķi :
fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
18.§
Par adreses maiņu/piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840030004 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Zemenes”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas
„Tarčilova” ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17. panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes pagastā” tika apstiprinātas
ciemu teritoriju robežas Pasienes pagastā, tanī skaitā arī „Tarčilova” ciema robeža.
LR Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68840030004 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Zemenes”, Pasiene, Pasienes
pag., Zilupes nov. (kods 104238556) uz adresi „Zemenes”, Tarčilova, Pasienes pag.,
Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
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adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
2.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840030012 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Gromiņi”, Trubilova, Pasienes pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas
„Tarčilova” ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17. panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes pagastā” tika apstiprinātas
ciemu teritoriju robežas Pasienes pagastā, tanī skaitā arī „Tarčilova” ciema robeža.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68840030012 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Gromiņi”,
Trubilova, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 105441154) uz adresi „Gromiņi”,
Tarčilova, Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
3.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840030039 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Daņiļenoki”, Piragova, Pasienes pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas
„Pricimova” ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17.panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr.698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes pagastā” tika apstiprinātas
ciemu teritoriju robežas Pasienes pagastā, tanī skaitā arī „Pricimova” ciema robeža.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
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institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piederošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840030012 un uz šīs zemes vienības
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Daņiļenoki”, Piragova, Pasienes pag., Zilupes nov.
(kods 106313773) uz adresi „Daņiļenoki”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
4.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840070007 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Spalviņas”, Škauna, Pasienes pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas
„Šuškova” ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17.panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr.698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Pasienes pagastā”, tika apstiprinātas
ciemu teritoriju robežas Pasienes pagastā, tanī skaitā arī „Šuškova” ciema robeža.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt WALDEMARK SIA, reģistrācijas numurs 40003665540, piederošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840070007 un uz šīs zemes vienības funkcionāli
saistītām ēkām adresi „Spalviņas”, Škauna, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods
104238894) uz adresi „Spalviņas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
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5.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68640030005 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Meļturi”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas „Čiučiši”
ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17.panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr.698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 30.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Lauderu pagastā” tika apstiprinātas
ciemu teritoriju robežas Lauderu pagastā, tanī skaitā arī „Čiučiši” ciema robeža.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68640030005 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Meļturi”, Sološi, Lauderu pag.,
Zilupes nov. (kods 105412252) uz adresi „Meļturi”, Čiučiši, Lauderu pag., Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
6.
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēmusi Valsts zemes dienesta Valsts
adrešu reģistra elektronisko iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu par adreses
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68640040026 un ar to funkcionāli saistītām ēkām
„Emīlija”, Gumineica, Lauderu pag., Zilupes nov., sakarā ar to, ka šī zemes vienība atrodas
„Dongi” ciema teritorijā.
Zilupes novada pašvaldība, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma 17.panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumos Nr.698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem
pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 30.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16.17.§)
„Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Lauderu pagastā”, saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmo
daļu, tika apstiprinātas ciemu teritoriju robežas Lauderu pagastā, tanī skaitā arī „Dongi” ciema
robeža.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
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adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, piederošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68640040026 un uz šīs zemes vienības funkcionāli saistītām ēkām adresi
„Emīlija”, Gumineica, Lauderu pag., Zilupes nov. (kods 103745063) uz adresi
„Emīlija”, Dongi, Lauderu pag., Zilupes nov.
2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts
zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
19.§
Par adreses izslēgšanu no adrešu reģistra
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldība 2016.gada 2.decembrī saņēma Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas elektronisko vēstuli „Par adrešu precizēšanu”, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt
lēmumus par pielikumā norādītām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītām ēkām adreses.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68840040022 nav apbūvēta un līdz ar to ir
nepieciešams dzēst adresi „Seleckis”, Konovalova, Pasienes pag., Zilupes nov., (kods
105441121).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
5., 8. un 19.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:
1. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Seleckis”, Konovalova, Pasienes
pag., Zilupes nov., (kods 105441121).
2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
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).
20.§
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada dome izskatīja 27.12.2016.g. saņemto SIA „GREENGOLD VALUE
FOREST LATIA”, juridiskā adrese „Brāļi”, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.,
iesniegumu (reģ. 27.12.2016. ar Nr.385), par zemes vienības 33,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68640050115 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640050116
„Neaizmirstule”, Lauderu pag., Zilupes nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68640060115,
„Grāvmales”, Lauderu pag., Zilupes nov.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes
ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma I nodaļas 1. panta 14. 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:
1. Atļaut sadalīt zemes vienību 33,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68640050115 no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640050116 „Neaizmirstule”, Lauderu pag.,
Zilupes nov.
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68640050115, piešķirt īpašuma nosaukumu „Grāvmales”, Lauderu pag.,
Zilupes nov.
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).

Domes sēde slēgta plkst.10:25
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 28.decembrī

O.Agafonovs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 28.decembrī

J.Voitkeviča
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