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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDĒS PROTOKOLS
Zilupē

2017. gada 29.novembrī

protokols

Nr.12

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 – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Sergejs FENČENKO, Leonīds OSIPOVS,
Niks MURAŠOVS, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA.
Sēdē nepiedalās - deputāts Gunārs SMUĻKO – aizľemts pamatdarbā.
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Bāriľtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
Saimniecības daļas vadītāja
Biruta ČEBOTARE
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Tūrisma speciāliste
Ilga IVANOVA
Izglītības darba speciāliste
Svetlana KUZMIKA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas vietniece Ludmila MATVEJENKO
SIA ―Zilupes veselības un aprūpes centrs‖ valdes locekle Alīna RAKA
Zilupes vidusskolas direktore
Alla ČEKSTERE
Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 ―Zilupes novada pašvaldības nolikums‖;
2. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 ―Par 2017.gada
budžetu‖;
3. Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada
inventarizāciju;
4. Par Ziemassvētku pabalsta apmēra apstiprināšanu;
5. Par SIA ―Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs‖ uzturēšanas maksas palielināšanu;
6. Par SIA ―Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs‖ pamatkapitāla palielināšanu;
7. Par ―Kārtības valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu darba samaksai Zilupes
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs‖ apstiprināšanu;

8. Par mērķdotācijas sadali Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2017. līdz 31.12.2017.;
9. Par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju
noteikšanu 2017./2018. mācību gadā;
10. Par Zilupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu;
11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
12. Par SIA ―Austrumu koncertzāle‖ iesnieguma izskatīšanu;
13. Par grozījumiem 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.6 ―Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā‖;
14. Par sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu;
15. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai;
16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu;
17. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.8, 11.§) ―Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes
novada pašvaldībai‖ astotā punkta pirmajā apakšpunktā;
18. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.13, 7.§) ―Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada
pašvaldībai‖ 1.24.punktā.

tošo noteikumu “Par svētku
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko,
L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.
1.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: V.Vaļdens
Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 ―Par grozījumiem
Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada
pašvaldības nolikums‖‖ projektu, pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 24. panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī ľemto vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs,
O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 ―Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums‖‖.
2. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.10 ―Par grozījumiem Zilupes novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības
nolikums‖‖ nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc pozitīva atzinuma saľemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas domes sekretārei publicēt saistošos noteikumus Nr.10 ―Par grozījumiem Zilupes
novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības
nolikums‖‖ Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kā arī vietējā laikrakstā
―Zilupes novada vēstis‖.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
2.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2017.gada
budžetu”
Ziņo: J.Bondarenko
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ka arī
pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs,
O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā:
F55010013 Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas
-9 345,KOPĀ
-9 345,2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
06.200 Teritoriju attīstība
Kods 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
-9 345,KOPĀ
-9 345,3. Domes sekretārei grozītus saistošus noteikumus Nr.1 ―Par 2017.gada budžetu‖ publicēt
Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kā arī vietējā laikrakstā ―Zilupes novada
vēstis‖.
4. Domes sekretārei grozītus saistošus noteikumus Nr.1 ―Par 2017.gada budžetu‖ nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības galveno grāmatvedi Janu Bondarenko.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada
inventarizāciju
Ziņo: J.Bondarenko
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību‖, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kā arī uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Veikt pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu inventarizāciju novada domē
un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz 31.12.2017.
1. Inventarizācijas veikšanai apstiprināt Zilupes novada pašvaldības centrālo
inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs VAĻDENS;
Komisijas locekļi:
 Izpilddirektore – Aina BORSUKA;
 Zemes lietu speciāliste – Marija MEIKŠĀNE;
 Galvenā grāmatvede – Jana BONDARENKO;
 Domes sekretāre – Jeļena VOITKEVIČA;
 Datorsistēmu un datortīklu administrators – Aivars DEMBOVSKIS.
3

2. Inventarizācijas veikšanai Zilupes novada pašvaldības iestādēs šo iestāžu vadītājiem
nozīmēt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
3. Inventarizāciju uzsākt 2017.gada 28.decembrī un pabeigt 2018.gada 19.janvārī.
4. Veikt naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2017.gada 31.decembri.
5. Veikt norēķinu inventarizāciju uz 2017.gada 31.decembri.
6. Iestāžu vadītājiem nodrošināt inventarizācijas komisijas locekļu darba apstākļus.
7. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības galveno grāmatvedi Janu
Bondarenko.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
4.§
Par Ziemassvētku pabalsta apmēra apstiprināšanu
Ziņo: O.Klovane
1. Zilupes novada pašvaldības 31.03.2016. saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par svētku
pabalstiem Zilupes novadā‖ V daļas 14.punkts paredz, ka pabalstu Ziemassvētku dāvanām
piešķir:
14.1. bērniem, kuri apmeklē Zilupes novada vispārizglītojošās skolas neatkarīgi no bērna
deklarētās dzīvesvietas un vecuma;
14.2. Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādes bērniem neatkarīgi no bērna
deklarētās dzīvesvietas;
14.3. Rēzeknes tehnikuma (mācību vieta Zilupē) bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja
bērna deklarētā dzīvesvieta ir Zilupes administratīvajā teritorijā;
14.4. pirmskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, ja
bērna deklarētā dzīvesvieta ir Zilupes novada administratīvajā teritorijā un viľi ir
sasniedzami deklarētajā dzīvesvietā;
14.5. bērniem, kuri apmeklē Tautas nama un Bērnu un jauniešu centra ,,Zilupe‖ pulciľus
un kuri gada laikā aktīvi piedalījās kultūras pasākumos;
2. Lēmumu par 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktā noteikto pabalstu piešķiršanu sociālais dienests
pieľem, pamatojoties uz skolu iesniegtajiem sarakstiem. Lēmumu par 14.4.apakšpunktā noteiktā
pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieľem, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamām ziľām par bērnu.
Ir iesniegti saraksti, par bērniem, kuri mācās Zilupes novada vispārizglītojošās skolās un
Rēzeknes tehnikumā (mācību vieta Zilupē), kā arī apmeklē Zilupes novada pirmsskolas izglītības
iestādes:
2.1.Zilupes vidusskolā, Pasienes pamatskolā un Pasienes pirmsskolas izglītības iestādē –
287 bērni;
2.2. Zilupes PII – 75 bērni;
2.3. Rēzeknes tehnikums (mācību vieta Zilupē)– 24 bērni;
2.4. neorganizētie bērni – 60;
3. Pilsētas mērogā Jaungada pasākuma rīkošanai papildus – 30 dāvanas.
Kopā: 476 dāvanas.
4. Pēc Zilupes novada pašvaldības 31.03.2016. saistošo noteikumu Nr.4 ,,Par svētku pabalstiem
Zilupes novadā‖ V daļas 19.punkts paredz, ka pabalsta apmērs ir līdz EUR 10,00;
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 31.03.2016. saistošiem noteikumiem Nr.4
,,Par svētku pabalstiem Zilupes novadā‖ V daļas 19.punktu, Finanšu pastāvīgas komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ziemassvētku pabalsta apmēru EUR 8.00 uz vienu bērnu.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt sociālā dienesta vadītājai Olgai Klovanei.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.
5.§
Par SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” uzturēšanas maksas palielināšanu
Ziņo: A.Raka
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja SIA ―Zilupes veselība un sociālās
aprūpes centrs‖ reģ.Nr.40003257677, juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads,
iesniegumu Nr.28 ―Par uzturēšanas maksas palielināšanu‖ ar lūgumu no 01.01.2018. palielināt
uzturēšanas maksu Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā un noteikt tās apmēru – EUR 450,00 (četri
simti piecdesmit euro) mēnesī.
Pamatojoties uz 2017.gada 29.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.511 ―Grozījumi
Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra Nr.656 ―Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu‖, ľemot
vērā
Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča,
N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. No 2017.gada 1.janvāra noteikt mēneša uzturēšanas maksu SIA ―Zilupes veselība un
sociālās aprūpes centrs‖ Ilgstošās aprūpes nodaļā 450,00 EUR (četri simti piecdesmit
euro) apmērā.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt SIA ―Zilupes veselība un sociālās aprūpes centrs‖
valdes locekli Alīnu Raku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
6.§
Par SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: A.Raka
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja SIA ―Zilupes veselība un sociālās
aprūpes centrs‖ reģ.Nr.40003257677, juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads,
(turpmāk tekstā – kapitālsabiedrība) iesniegumu Nr.30 ―Par pamatkapitāla palielināšanu‖ ar
lūgumu palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu, izdarot naudas pārskaitījumu uz
kapitālsabiedrības kontu EUR 9345,00 (deviľi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro) apmērā,
ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas remontam.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saľemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, likuma
62.pants nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi, 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus
pieľem kapitāla daļu turētāja pārstāvis., 14.panta pirmā daļā noteikts, ja pašvaldības kapitāla
daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieľem
pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, kā
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arī uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča,
N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ―Zilupes veselība un sociālās aprūpes centrs‖
reģ.Nr.40003257677, pamatkapitālā naudas līdzekļus 9345,00 (deviľi tūkstoši trīs simti
četrdesmit pieci euro) apmērā.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ―Zilupes veselība un sociālās aprūpes centrs‖
pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību 9345,00 (deviľi tūkstoši trīs simti
četrdesmit pieci euro), pretī saľemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas
nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro un 00 centi).
3. Lēmuma l. punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā 15 dienu laikā no lēmuma
pieľemšanas dienas.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
―Zilupes veselība un sociālās aprūpes centrs‖ valdei veikt turpmākās darbības
pamatkapitāla palielināšanai un izmaiľu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei Jeļenai Voitkevičai pēc Zilupes novada pašvaldības domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ―Zilupes veselība un sociālās aprūpes centrs‖.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitalijam Vaļdenam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
7.§
Par “Kārtības valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu darba samaksai Zilupes
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs “ apstiprināšanu
Ziņo: S.Kuzmika
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 ―Pedagogu
darba samaksas noteikumi‖ 26., 29.2.,35.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.447 ―Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs‖ 12.punktu un 23.
punktu un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas‖, ľemot vērā
Zilupes novada domes pastāvīgās finanšu komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Kārtību valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu darba samaksai Zilupes
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs‖ (pielikumā).
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Zilupes novada pašvaldības izglītības speciālisti Svetlanu
Kuzmiku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.
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8.§
Par mērķdotācijas sadali Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2017. līdz 31.12.2017.
Ziņo: S.Kuzmika
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem‖ 29.pantu, Latvijas Republikas likuma ―Par
valsts budžetu 2017.gadam‖, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
9.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi‖ 29.2. punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5. jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs‖ 1.punktu, Latvijas Republikas 2001.gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu
Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība‖ 1.punktu, ľemot vērā Finanšu
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva,
S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt valsts mērķdotāciju EUR 150700,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši septiľi
simti euro) Zilupes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. Zilupes vidusskolai saskaľā ar pielikumu.
2. Piešķirt valsts mērķdotāciju EUR 7652.00 (septiľi tūkstoši seši simti piecdesmit divi
euro) interešu izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. Bērnu un
jauniešu interešu centram „Zilupe‖ saskaľā ar pielikumu.
3. Sadalīt valsts mērķdotāciju EUR 13152.00 (trīspadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit
divi euro) Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.09.2017.līdz 31.12.2017. saskaľā ar pielikumu.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Zilupes novada pašvaldības izglītības speciālisti
Svetlanu Kuzmiku un Zilupes vidusskolas direktori Allu Čeksteri..
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
9.§
Par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju
noteikšanu 2017./2018. mācību gadā
Ziņo: S.Kuzmika
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi‖ 9.1.punktu, Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko,
L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2017. /2018. mācību gadā (01.09.2017. – 31.08.2018.) Zilupes novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes saskaľā ar pielikumu.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Zilupes novada pašvaldības izglītības speciālisti
Svetlanu Kuzmiku.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
10.§
Par Zilupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Čekstere
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.
un 9.pantu, Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča,
N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes vidusskolas nolikumu /pielikumā/.
2. Ar šī Nolikuma stāšanos dienu, spēku zaudē Zilupes vidusskolas Nolikums, apstiprināts ar
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 26. maija sēdes lēmumu, protokols Nr.5, § 2.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Zilupes vidusskolas direktori Allu Čeksteri.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.
11.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti uzklausīja Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājas J.Voitkevičas ziľojumu par 2017.gada 16.novembra Vārds Uzvārds, personas
kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, iesniegumu ―Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖
(reģistrēts 16.11.2017. Nr.1.3.11/515), kurā Vārds Uzvārds lūdz anulēt ziľas par Vārds Uzvārds,
personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods, deklarēto
dzīvesvietu viľam piederošā nekustamā īpašumā pēc Adrese (turpmāk - īpašums).
Tika konstatēts, ka Vārds Uzvārds ir īpašuma īpašnieks no 09.05.2006., ko apliecina
Zemesgrāmatu apliecība.
Pārbaudot informāciju par īpašumā deklarētajām personām, tika konstatēts, ka tajā savu
deklarēto dzīvesvietu norādījis Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un
Vitālijs Pavlovičs, personas kods.
Vārds Uzvārds savā iepriekšminētajā iesniegumā norāda, ka minētajām personām nav
tiesiska pamata īpašumu norādīt par savu deklarēto dzīvesvietu.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai pašvaldībai ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto
ziľu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam
ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa paredz, ka ziľas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1. dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai
viľa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziľas;
2. attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums‖ 12.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs,
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O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Dzēst ziľas par Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un
Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētām dzīvesvietām nekustamā īpašumā pēc adreses
Adrese.
2. Uzdot Zilupes novada Sociālā dienesta sekretārei A.Jarošai nodrošināt izmaiľu
veikšanu Iedzīvotāju reģistrā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
12.§
Par SIA “Austrumu koncertzāle” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Finanšu pastāvīgas komitejas
ziľojumu par 06.11.217. SIA ―Austrumlatgales koncertzāle‖, reģ. Nr.42403026217, juridiskā
adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601, iesniegumu Nr.1.6.1/75 ―Aicinājums sniegt atbalstu
Latgaliešu kultūras Gada balvai ―Boľuks 2017‖ (reģistrēts 08.11.2017. ar Nr.1.3.13/2594).
SIA ―Austrumlatgales koncertzāle‖ savā iesniegumā ziľo, ka 2018.gada 24.februārī
Latgales vēstniecības ―GORS‖ notiks Latgaliešu kultūras Gada balvas ―Boľuks 2017‖
pasniegšanas ceremonija un lūdz pašvaldību deleģēt pārstāvjus (4 cilvēki) ierasties uz augstāk
norādīto ceremoniju. Kā arī SIA ―Austrumlatgales koncertzāle‖ lūdz rast iespēju sniegt
finansiālu atbalstu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro) apmērā balvas pasniegšanas
ceremonijas norises nodrošināšanai.
Finanšu komiteja savā ziľojumā ieteic pašvaldības domei, ka sakarā ar to, ka pašvaldības
budžetā nav ieplānoti finanšu līdzekļi tāda pasākuma līdzfinansēšanai, atteikt SIA
―Austrumlatgales koncertzāle‖.
Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Atteikt SIA ―Austrumlatgales koncertzāle‖, reģ. Nr.42403026217, juridiskā adrese Pils
iela 4, Rēzekne, LV-4601, Latgaliešu kultūras Gada balvas ―Boľuks 2017‖ ceremonijas
līdzfinansēšanai.
2. Uzdod pašvaldības sekretārei pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to SIA
―Austrumlatgales koncertzāle‖.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
13.§
Par grozījumiem 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
Ziņo: O.Klovane
Sociālā dienesta vadītāja O.Klovane informē, ka katru gadu notiek pensijas indeksācija
un pensiju līmenis pieaug, pašvaldībā arvien mazākam personu skaitam var noteikt
maznodrošinātas personas statusu. Lai varētu sniegt palīdzību lielākam iedzīvotāju skaitam, ir
jāpaaugstina ienākumu līmeni pensionāriem un invalīdiem maznodrošinātas personas statusa
iegūšanai - maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis vienam vai vairākiem kopā
dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai
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apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai
invaliditātes pensija, ir, ja vidējie ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 300,00 euro mēnesī.
Izvērtējot saistošo noteikumu Grozījumi 2017.gada 29.augusta Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā‖‖
projektu, pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 27. Punktu, Finanšu
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2017.gada 29.augusta Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā‖‖.
2. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2017.gada 29.augusta
Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Zilupes novadā‖‖ nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc pozitīva atzinuma saľemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas domes sekretārei publicēt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2017.gada
29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā‖‖ Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kā arī
vietējā laikrakstā ―Zilupes novada vēstis‖.
4. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – Sociālā dienesta vadītāju Olgu Klovani.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
14.§
Par sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu
Ziņo: O.Klovane
Zilupes novada pašvaldībā saľemts Zilupes novada sociālā dienesta 2017.gada
29.novembra lēmuma projekts par Zilupes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu.
Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 ―Noteikumi par institūciju
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā‖ (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības kompetenci
izveidot konsultatīvi koleģiālu institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.
Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā
dienesta, bāriľtiesas un pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu.
Atbilstoši Noteikumu 14.un 18.punktam pašvaldības domei jāizstrādā sadarbības grupas
nolikums, kas jāpublicē pašvaldības tīmekļvietnē līdz 2017.gada 1.decembrim.
Pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 ―Noteikumi par institūciju
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā‖ 4., 13., 14. un 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības
jomā nolikumu (pielikumā).
2. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā
šādā sastāvā:
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2.1. Jeļena Ivaľenoka – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkľa
Kārtības policijas nodaļas inspektore,
2.2. Olga Klovane – Zilupes novada sociālā dienesta vadītāja,
2.3. Ľikita Kondrašovs - izglītības psihologs,
2.4. Aina Agaki - Zilupes novada bāriľtiesas priekšsēdētāja,
2.5. Svetlana Kuzmika – Zilupes novada pašvaldības Izglītības speciāliste.
3. Noteikt Sociālā dienesta vadītājai O.Klovanei ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.decembrim
sasaukt pirmo Sadarbības grupas sanāksmi.
4. Zilupes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu
publicēt pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv līdz 2017.gada 1.decembrim.
5. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmumu izpildi – Sociālā dienesta vadītāju O.Klovani.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
15.§
Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo: V.Vaļdens
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 4,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070165
―Staltupji‖, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. atrodas būve (dzīvojamā māja), kura ir Zilupes
novada pašvaldības bilancē, pamatojoties uz 2017.gada 3.novembra izziľas Nr.1.3.8/114, ir
nepieciešams pieľemt lēmumu par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ grozījumu 41 panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas
(būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ grozījumu 41 panta otrās daļas 1.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs,
O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 4,37 ha ar kadastra apzīmējumu 68840070165
―Staltupji‖, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības zemes lietu speciālisti M.Meikšāni
un zemes ierīcības inženieru V.Kušneru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā.
16.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo Adrese, 06.11.2017.g. iesniegumu, reģ.
06.11.2017. ar Nr.1.3.11/508, par zemes daļas 400 kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68170030265 Domes ielā 19D, Zilupe, Zilupes nov. piešķiršanu nomā, Zilupes
novada dome konstatēja, ka:
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zemes vienība 79 008 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030265 Domes ielā
19D, Zilupe, Zilupes nov. ar Zilupes novada domes 2012.gada 23.februāta sēdes lēmuma
(protokols Nr.3.23.§) 56.punktu ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums‖
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas
tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums‖ trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums‖ trešās nodaļas 17.panta otrā
daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes
gabalus saskaľā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē
pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas
projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu‖ 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieľemts 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 pieľēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums‖
15.panta divpadsmito daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums‖ trešās
nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu‖ 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68170030265 Domes ielā 19D, Zilupe, Zilupes nov. daļu zemes 400 kv.m platībā bez apbūves
tiesībām no 2017.gada 1.decembra uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiľā no 2017.gada
1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
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5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas
līgumu.
6. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības zemes lietu speciālisti
M.Meikšāni un zemes ierīcības inženieru V.Kušneru.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā.
17.§
Par grozījumiem Zilupes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.8.11.§) „Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai” astotā
punkta pirmajā apakšpunktā
Ziņo: V.Vaļdens
Sakarā ar to, ka Zilupes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.8.11.§) „Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai‖ astotā
punkta pirmajā apakšpunktā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960080373 nebija pareizi
norādīta platība 0,0511 ha, bet jābūt platība 0,1 ha, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Zilupes
novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.8.11.§) „Par zemes vienības
atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai‖ astotā punkta pirmajā apakšpunktā.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums‖ sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana‖ nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums‖ sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Grozīt Zilupes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.8.11.§) „Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai‖ astotā
punkta pirmo apakšpunktu un izteikt jaunā redakcijā:
„1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080373 (īpašuma kadastra
numurs 68960080365) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.‖
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā.
18.§
Par grozījumiem Zilupes novada domes 2012.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.13.7.§) „Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai”
1.24.punktā
Ziņo: V.Vaļdens
Sakarā ar to, ka Zilupes novada domes 2012.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.13.7.§) „Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai‖
1.24.punktā zemes vienībai nebija pareizi norādīts kadastra apzīmējums „68180030405‖, bet
jābūt kadastra apzīmējums „68180030450‖, ir nepieciešams grozīt Zilupes novada domes
2012.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.13.7.§) „Par zemes vienību atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai‖ 1.24.punktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums‖ sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana‖ nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
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izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums‖ sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Grozīt Zilupes novada domes 2012.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.13.7.§) „Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai‖
1.24.punktu un izteikt jaunā redakcijā:
„ 1. Atzīt par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai sekojošas zemes vienības:
1.24.zemes vienību 15328 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot)
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0450 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0425) ar īpašuma
nosaukumu Domes iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir
izbūvēta kompleksa inženierbūve „Domes iela‖, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības
pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.‖
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 5.decembrī

O.Agafonovs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 5.decembrī

J.Voitkeviča
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