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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2018. gada 25.janvārī      protokols Nr.1 

    

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, 

Gunārs SMUĻKO, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO. 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS – rakstisks paskaidrojums netika saņemts; 

         deputāte Svetlana VOITKEVIČA  - aizņemta pamatdarbā. 

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas vietniece Ludmila MATVEJENKO 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 

Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore Vera DOREIKO-SINKEVIČA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Par 2018.gada budžetu” 

apstiprināšanu; 

2. Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Zilupes novada 

pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības 

nolikums”, apstiprināti ar 29.11.2017. lēmumu (protokols Nr.12, 1.§) precizējumu; 

3. Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi 2011.gada 

27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Zilupes novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” apstiprināšanu; 

4. Par Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstirpināšanu; 

5. Par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu; 

6. Par zemes vienības pēc adreses Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes nov., vērtību; 

7. Par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē; 

8. Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma; 

mailto:dome@zilupe.lv


2 

9. Par 01.03.2013. Deleģēšanas līguma Nr.32 “Par sociālās palīdzības nodrošināšanu 

Zilupes novada iedzīvotājiem” pagarināšanu; 

10. Par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas 

iesnieguma izskatīšanu; 

11. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Mācību centrs Austrumvidzeme”; 

12. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru; 

13. Par biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu; 

14. Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu; 

15. Par patapinājuma līguma noslēgšanu; 

16. Par grozījumiem Zilupes mūzikas un mākslas skolas Amatu sarakstā; 

17. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam; 

18. Par adreses maiņu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm; 

19. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam; 

20. Par kritēriju apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”. 

tošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Par 2018.gada budžetu” 

apstiprināšanu 

Ziņo: J.Bondarenko 

  

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un  17. 

pantiem”, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un 

Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības 2018.gada 

budžetu”. 

2. Uzdot domes sekretārei 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 www.zilupe.lv. 

4. Šie Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām“ 46.panta noteiktajā 

kārtībā. 

5. Uzdot domes sekretārei triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības domes 

sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada pašvaldības 

grāmatvedībai un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

6. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – galveno grāmatvedi Janu Bondarenko. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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2.§ 

 Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Zilupes novada 

pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības 

nolikums””, apstiprināti ar 29.11.2017. lēmumu (protokols Nr.12, 1.§) precizējumu 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

 Zilupes novada pašvaldība 29.11.2017. pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 1.§) ar kuru 

apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10 “Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums””. 

 Zilupes novada pašvaldība 10.01.2018. saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 10.01.2018. vēstuli Nr.1-18/244 “Par saistošajiem noteikumiem”, kurā tika noteikti 

saistošo noteikumu punkti, kuros jāveic precizējumi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  
ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Precizēt Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Zilupes 

novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. “Zilupes novada pašvaldības 

nolikums””. 

 2. Uzdot domes sekretārei sagatavot 1.punktā minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

 3. Uzdot domes sekretārei triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības domes 

sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

 4. Pēc pozitīvas atzinuma sniegšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim publicēt šā 

lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. 

 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam. 

 6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

3.§ 

 Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi 2011.gada 

27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Zilupes novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” apstiprināšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

 O.Klovane informē, ka no 01.01.2018. stājās spēkā izmaiņas 19.12.2006. ,,Audžuģimeņu 

noteikumos” Nr.1036, nosakot, ka pabalsts bērna uzturam audžuģimenē no 01.01.2018. nedrīkst 

būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru, t.i., 0 – 6 

(ieskaitot) gadiem – 215,00 euro un no 7 – 18 (ieskaitot) gadiem 258,00 euro.  

Izvērtējot saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenēm” projektu un  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 

19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu N.r1036 ,,Audžuģimeņu noteikumi” 43.punktu, ņemot 

vērā 15.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.37 ,,Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu 

apmēru bērnam” 2.punktu un 24.11.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.656 ,,Noteikumi par 

minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa 

likmes aprēķināšanu” 2.punktu un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas 

un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 
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V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 ,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenēm”. 

 2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.2 

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par 

Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.  

 3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.2 

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par 

Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”  trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada 

pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes 

novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A.Dembovskim publicēšanai Zilupes novada 

pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.  

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada Sociālā dienesta vadītājai O.Klovanei. 

 5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

4.§ 

Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Saskaņā ar 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” Zilupes novada pašvaldībai ir 

pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. 

Zilupes novada attīstības programma tika izstrādāta 7 gadiem, un tā ir vidējā termiņa plānošanas 

dokuments 2012. – 2018. gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un 

uzdevumu, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķa sasniegšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka rīcības 

plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam, ņemot vērā Zilupes novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam noteikto 

īstenošanas un uzraudzības kārtību, ņemot vērā  Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt aktualizēto Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam  

Investīciju plānu (pielikumā). 

   2. Uzdot datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim publicēt  

paziņojumu par Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu 

aktualizācijas apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv.  

3. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai nosūtīt lēmumu un Zilupes novada  

attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētu Investīciju plānu Latgales plānošanas 

reģionam (elektroniskā formātā). 

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

A.Borsukai. 

    5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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5.§ 

 Par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 

programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un 

teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības 

programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, ņemot vērā, Attīstības, komunālo un 

teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Uzsākt Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādi. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Attīstības programmas izstrādei saskaņā ar pielikumu. 

3. Izveidot darba grupu Attīstības programmas izstrādei: 

3.1. darba grupas vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens; 

3.2. atbildīgais par Attīstības programmas izstrādi – teritorijas plānotāja Mārīte 

Romanovska; 

3.3. deputāts – Anna Peličeva; 

3.4. galvenā grāmatvede – Jana Bondarenko; 

3.5. Sociālā dienesta vadītāja – Olga Klovane; 

3.6. izglītības darba speciāliste – Svetlana Kuzmika; 

3.7. tūrisma speciāliste – Ilga Ivanova; 

3.8. Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja vietniece – Ludmila Matvejenko; 

3.9. Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja – Skaidrīte Marčenoka. 

4. Uzdot datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim publicēt  

paziņojumu par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā 

www.zilupe.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Zilupes novada vēstis”. 

        4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

6.§ 

 Par zemes vienības pēc adreses Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes novads, vērtību 

Ziņo: J.Bondarenko 

  

Pamatojoties uz 2017.gada 22.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma maiņas līgumu 

Nr.183C starp Zilupes novada pašvaldību un Vasīliju Rasimenoku, personas kods 200953-

12304, un Valsts zemes dienesta datiem par zemesgabalu kadastrālo vērtību, ņemot vērā 

Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt, ka zemes vienības (adrese Brīvības ielā 19, Zilupē, Zilupes nov., kadastra 

apzīmējums 6817 003 0166, 1069m² plātībā) vērtība sastāda EUR 751,00 (septiņi simti 

piecdesmit viens euro, 00 centi).  

  2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada 

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada 

pašvaldības galvenajai grāmatvedei Janai Bondarenko. 

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt galvenajai grāmatvedei Janai Bondarenko. 

http://www.zilupe.lv/
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         4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

             rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

7.§ 

 Par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē 

Ziņo: B.Čebotare 

 

2017. gada 25.maijā Zilupes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.8,  7.§, 

6.punkts) “Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana” izskatīts jautājums par atsavināšanu 

(pārdošanu) Zilupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no divistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 kv.m. un kopīpašuma 4280/8477 domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma, kas 

atrodas pēc adreses Tirgus laukums 6, dz.1, Zilupe, Zilupes nov., kadastra apzīmējums 

68170020038. Nekustamais īpašums Tirgus laukumā 6, dz.1, Zilupe, Zilupes nov., kadastra 

apzīmējums 68170020038, nostiprināts Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar Zilupes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr.146-1. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībai 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 personas 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 pirmās daļas 2.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otru daļu, Zilupes novada pašvaldības 2016.gada 

28.decembra Zilupes novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15  13.§ “Par zemes nomas 

tiesību nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Zilupes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam – dzīvoklim kas atrodas pēc adreses Tirgus laukums 6, dz.1, Zilupe, 

Zilupes nov., kadastra apzīmējums 68170020038. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma Tirgus laukums 6, dz.1, Zilupe, Zilupes nov., kadastra  

apzīmējums 68170020038, sākumcenu (nosacīto cenu) 511,34 EUR (pieci simti vienpadsmit 

euro un trīsdesmit četri centi). 

3. Apstiprināt Tirgus laukums 6, dz.1, Zilupe, Zilupes nov., kadastra apzīmējums  

68170020038, izsoles noteikumus (Pielikumā). 

4. Izsoli veikt Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības domes  

priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam. 

         6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  
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8.§ 

Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma 

Ziņo: V.Doreiko-Sinkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas 

direktores Veras Doreiko-Sinkevičas iesniegto 19.01.2018. iesniegumu Nr.4/1-16, kurā lūgts 

atbrīvot skolas audzēkņus no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.01.2018. līdz 

31.05.2018. (saskaņā ar sarakstu pielikumā).  

Pamatojoties uz 03.04.2012. Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Par vecāku līdzfinansējumu samaksas kārtību Zilupes Mūzikas un Mākslas skolā” 7.punktu, kā 

arī uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.01.2018. līdz 31.05.2018. 

Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņus saskaņā ar sarakstu pielikumā. 

2. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi-kasieri Valentīnu Cirsku. 

   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt galvenajai grāmatvedei Janai Bondarenko. 

      4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

9.§ 

 Par 01.03.2013. Deleģēšanas līguma Nr.32 “Par sociālās palīdzības nodrošināšanu Zilupes 

novada iedzīvotājiem” pagarināšanu  

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Pamatojoties uz likuma 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 01.03.2013. Deleģēšanas līgumu Nr.32C “Par sociālās palīdzības 

nodrošināšanu Zilupes novada iedzīvotājiem” ar Zilupes novada pašvaldības SIA “Zilupes 

veselības un aprūpes centrs” līdz 31.12.2021. 

2. Atbildīgai personai sagatavot vienošanos par līguma pagarināšanu. 

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 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas 

iesnieguma izskatīšana 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā – inspekcija) 04.01.2018. 

iesniegumu Nr.VKPAI/2018/Nr.14.3-04/45 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli “Altāris 

ar gleznu” Terehovā, Terehovas katoļu kapličā”, kurā inspekcija lūdz atbalstīt Zilupes katoļu 

draudzi, piešķirot nepieciešamo transportu (kravas taksometru) Terehovas katoļu kapličas altāra 

retabla un tabernākula transportēšanai uz restauratora darbnīcu Rīgā.   
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Sakarā ar to, ka pašvaldībai nav speciālā  autotransporta un pamatojoties uz Zilupes 

novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļai 

piešķirt nepieciešamo transportu (kravas taksometru) Terehovas katoļu kapličas altāra retabla un 

tabernākula transportēšanai uz restauratora darbnīcu Rīgā.  

2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada 

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt šo lēmumu Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļai. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

11.§ 

 Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Mācību centrs Austrumvidzeme” 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 03.01.2018. SIA “Mācību centrs 

Austrumvidzeme” Ludzas nodaļas, reģ.Nr.43203002681, juridiskā adrese Rūpniecības iela 4, 

Ludza, Ludzas nov., LV-5701, iesniegumu (reģistrēts 03.01.2018. Nr.1.3.11/1), kurā mācību 

centrs Austrumvidzeme lūdz iznomāt telpas 30 m², Zilupes mūzikas un mākslas skolā pēc 

adreses Tautas ielā 2, Zilupē, Zilupes nov., kursu organizēšanai 3 stundas dienā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu,  ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA “Mācību centrs Austrumvidzeme” Ludzas nodaļu, 

reģ.Nr.43203002681, juridiskā adrese Rūpniecības iela 4, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, par 

telpu nomu Zilupes mūzikas un mākslas skolā. 

2. Telpu nomas līguma termiņš līdz 31.12.2018. 

3. Atbildīgai personai sagatavot telpu nomas līgumu. 

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. 

 

12.§ 

 Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 19.01.2018. Nodarbinātības valsts 

aģentūras Ludzas filiāles, adrese Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, iesniegumu 

(reģistrēts 19.01.2018. Nr.1.3.13/142) “Par telpu nomu”, kurā Nodarbinātības valsts aģentūra 

lūdz iznomāt telpas 39 m², Zilupes mūzikas un mākslas skolā pēc adreses Tautas ielā 2, Zilupē, 

Zilupes nov., konkurentspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu,  ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 
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pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli adrese 

Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, par telpu nomu Zilupes mūzikas un mākslas 

skolā. 

2. Telpu nomas līguma termiņš līdz 31.12.2018. 

3. Atbildīgai personai sagatavot telpu nomas līgumu. 

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. 

 

13.§ 

 Par biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja biedrības “Latvijas politiski 

represēto apvienība”, turpmāk tekstā - biedrība, juridiskā adrese Puškina iela 14, Rīga, LV-1050,  

15.01.2018. vēstuli (reģistrēts 18.01.2017. Nr.1.3.13/135), kurā biedrība lūdz paaugstināt 

pašvaldības pabalstu politiski represētām personām līdz 100 euro.  

Saskaņā ar to, ka pašvaldības 2018.gada budžetā šie līdzekļi nav ieplānoti un 

pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nepaaugstināt pašvaldības pabalstu politiski represētām personām.  

2. Uzdot domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada 

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt šo lēmumu biedrībai “Latvijas politiski 

represēto apvienība”. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

  

14.§ 

Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: B.Čebotare 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Adrese, 12.01.2018. iesniegumu (reģistrēts 12.01.2018. ar reģ. Nr.1.3.13/6) 

ar lūgumu atļaut apmaksu par zemes gabalu pēc adreses Latgales ielā 9, Zilupē, Zilupes nov., 

kadastra Nr.68170010069, platībā 0,2384 ha, veikt uz nomaksu ar samaksas termiņu divi gadi. 

Zilupes novada pašvaldība 21.12.2017. pieņēma lēmumu (protokols Nr.13, 5.§) “Par 

nekustamā īpašuma – zemes vienības Latgales ielā 9, Zilupē, Zilupes novadā pārdošanas cenas 

apstiprināšanu” ar kuru tika apstiprināta augstāk norādītā nekustamā īpašuma pārdošanas cena – 

EUR 1456,57. Nekustamais īpašums tika atsavināts par labu Vārds Uzvārds par summu EUR 

1456,57 apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 mēnešu laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu 

par objektu, kas nav ilgāks par 5 gadiem.  

“Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 44.¹panta piektais punkts nosaka, ka 

pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu 
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kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt 

iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas 

tiesības par labu atsavinātājam. 

Pamatojoties uz “Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu”, Attīstības, komunālo 

un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pārdot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese,  nekustāmo 

īpašumu – zemes vienību Latgales ielā 9, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.68170010069, 

platībā 0,2384 ha, uz nomaksu ar 6% gada likmi un samaksas termiņu divi gadi.  

2. Atbildīgai personai sagatavot nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu. 

3. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības saimniecības daļas vadītāju Birutu 

Čebotari.  

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. 

 

15.§ 

Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa 

normas apstiprināšanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar Zilupes novada pašvaldības lietvedi  

Jeļenu Kovaļenko uz automašīnu AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas Nr.HK6425, izlaiduma 

gads: 1996., automašīnas ekspluatācijas izmantojamā degviela – dīzeļdegviela.  

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes 

novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 “Par kārtību, kādā Zilupes novada 

pašvaldībā tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite” 1.4.1.punktu, Zilupes 

novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar Zilupes novada pašvaldības lietvedi Jeļenu Kovaļenko 

uz automašīnu AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas Nr.HK6425, izlaiduma gads: 1996., 

automašīnas ekspluatācijas izmantojamā degviela – dīzeļdegviela.  

2. Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai AUDI A4 AVANT, valsts 

reģistrācijas Nr.HK6425 – degvielas patēriņš vasaras periodā 6,5l/100km, ziemas periodā 

7,2l/100km. 

3. Pašvaldības izpilddirektorei A.Borsukai sagatavot patapinājuma līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

16.§ 

Par grozījumiem Zilupes mūzikas un mākslas skolas Amatu sarakstā  

Ziņo: V.Doreiko-Sinkeviča 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 11.panta pirmo 

daļu, kā arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 
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atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

NOLEMJ: 

 1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā (apstiprināts ar 

21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 3.§):  

“Zilupes mūzikas un mākslas skola”: 

“2. Direktora vietnieks, vienību skaits – 0,5 profesijas kods 1345 09, mēneša alga, EUR – 

770, mēneša algas fonds, EUR – 385”.  

“3. Skolotājs vienību skaits – 0,675 profesijas kods 23200 2, mēneša alga, EUR – 680, 

piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 22,63, mēneša algas fonds, EUR – 481,63”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai. 

3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanas dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

17.§ 

Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 11.01.2018.iesniegumu, 

reģ. 11.01.2018. ar Nr.1.3.11/7, par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam ar 

kadastra numuru 68840010301, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68840010301, no „Dižozoli”, Pasienes pag., Zilupes nov. uz „Gudakovski”, Pasienes pag., 

Zilupes nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 1.panta 14.punktu, Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un 

Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

      1. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra 

numuru 68840010301, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68840010301, 

īpašuma nosaukumu no „Dižozoli”, Pasienes pag., Zilupes nov. uz īpašuma nosaukumu 

„Gudakovski”, Pasienes pag., Zilupes nov. 

           2. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības zemes lietu speciālisti M.Meikšāni 

un zemes ierīcības inženieri V.Kušneru.  

 3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

18.§ 

Par adreses maiņu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 11.01.2018.iesniegumu, 

reģ. 11.01.2018. ar Nr.1.3.11/7, par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

68840010301 un ar to funkcionāli saistītām būvēm no „Dižozoli”, Pasiene, Pasienes pag., 

Zilupes nov. uz „Gudakovski”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. un pamatojoties uz Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 
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             1. Mainīt Vārds Uzvārds, personas kods, īpašumā piederošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68840010301 un ar to funkcionāli saistītām būvēm adresi no „Dižozoli”, Pasiene, 

Pasienes pag., Zilupes nov. uz „Gudakovski”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. 

       2. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu „Dižozoli”, Pasiene, 

Pasienes pag., Zilupes nov., (kods 103740962). 

       3. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības zemes lietu speciālisti 

M.Meikšāni un zemes ierīcības inženieri V.Kušneru.  

  4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

19.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 23.01.2018.iesniegumu, 

reģ. 23.01.2018. ar Nr.1.3.10/22, par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar 

kadastra numuru 68960070100, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68960070100, „Graudaine”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kā arī ņemot vērā 

Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

      1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar 

kadastra numuru 68960070100, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68960070100, īpašuma nosaukumu „Graudaine”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

 2. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības zemes lietu speciālisti M.Meikšāni 

un zemes ierīcības inženieri V.Kušneru.  

 3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

20.§ 

Par kritēriju apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 2015.gada 

18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, kā arī ņemot vērā Attīstības, komunālo un 

teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

      1. Zilupes novada pašvaldības pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” paredzētais publiskais finansējums ar atbalsta intensitāti 90% ar 430 tūkstoši 

euro. 

 2.  Apstiprināt atlases kritērijus pašvaldības ceļu (ceļu posmu) (turpmāk tekstā – objekts) 

virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
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ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam saskaņā ar 

pielikumu. 

 3. Organizēt vietējo uzņēmēju sapulci, informēt par apstiprinātajiem atlases kritērijiem un 

diskusiju rezultātā izveidot novada teritorijā nozīmīgāku grants seguma atjaunošanas pašvaldības 

ceļu sarakstu prioritārā secībā. 

4. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – izpilddirektori Ainu Borsuku.  

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 2.februārī 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


