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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Zilupē

2018. gada 19.jūlijā

protokols Nr.9

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, Anna PELIČEVA, Taisa SEMJONOVA,
Niks MURAŠOVS, Gunārs SMUĻKO.
Sēdē nepiedalās - deputāte Svetlana VOITKEVIČA – aizņemta pamatdarbā, Sergejs
FENČENKO un Olga JAROŠENKO - atvaļinājumā.
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Jurists
Voldemārs ĻUBIMOVS
Zemes lietu speciāliste
Saimniecības daļas vadītāja
Biruta ČEBOTARE
Tūrisma speciāliste
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Ludmila MATVEJENKO
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Sēdes darba kārtība:
1. Par atteikumu no projekta “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu
ezera”, Nr.17-01-AL34-A019.2201-000004, realizācijas 2018.gadā;
2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
personu;
3. Par Biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesnieguma izskatīšanu;
4. Par SIA “Zilupes LTD” iesniegumu izskatīšanu;
5. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.

šo noteikumu “Par svētku
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko,
N.Murašovs, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.

1.§
Par atteikumu no projekta “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”,
Nr.17-01-AL34-A019.2201-000004, realizācijas 2018.gadā
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par atteikumu no projekta
“Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”, Nr.17-01-AL34-A019.2201000004, realizācijas 2018.gadā.
Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu pastāvīgas komitejas izvērtēja esošo
situāciju par Zilupes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildi 2018.gada pirmajā
pusgadā un secināja, ka pašvaldības budžetā nav brīvu finanšu līdzekļu projekta “Aktīvās atpūtas
vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”, Nr.17-01-AL34-A019.2201-000004 realizācijai.
Ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu
pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atteikties no projekta “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”,
Nr.17-01-AL34-A019.2201-000004, realizācijas 2018.gadā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
2.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar personu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods,
dzīvesvieta Adrese, 13.07.2018. iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli un 17.07.2018.
piekrišanu īrēt dzīvokli pēc adreses Adrese.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1. Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 17.07.2018. lēmumu persona ir iekļauta
palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām 2.grupā ar kārtas Nr.3.
2. 17.07.2018. tika saņemts SIA ,,Zilupes LTD” apliecinājums, ka dzīvoklis, kas atrodas
pēc adreses Adrese, ir brīvs. Dzīvokļa kopējā platība 25,52 m2, daļēji labiekārtots, atrodas
vienstāvu daudzdzīvokļu mājā.
3. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu pretendentu.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 27.01.2011. Zilupes novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes
novadā”, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu
pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Adrese, ar platību 25,52 m2, Vārds Uzvārds,
personas kods, no 01.08.2018.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu uz 1 gadu,
saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Gadījumā, ja personas
vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas,
persona zaudē īres tiesības.
3. Iekļaut īres līgumā sekojošu punktu:
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ja īres līguma noteikumi netiks pildīti trīs mēnešus pēc kārtas (nemaksā par īri), izbeigt īres
līgumu ar personu.
4. Lēmumu izsūtīt personai uz adresi Adrese, vai izsniegt personīgi.
5. Atbildīga personas par lēmuma izpildi – SIA “Zilupes LTD” valdes loceklis
J.Kuzņecovs.
6. Kontrole par lēmuma izpildi – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par Biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Biedrības “4.maija Deklarācijas
klubs”, reģistrācijas Nr. 40008036415, juridiskā adrese Mazā Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1050,
turpmāk tekstā – Biedrība, 11.07.2018. iesniegumu “Par Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadi”,
kurā Biedrības ziņo, kas 2018.gada 8.oktobrī Rīgā notiks konference “Latvijas Tautas fronte par
neatkarīgu un demokrātisku Latviju” un lūdz pašvaldību atbalstīt Zilupes novadā dzīvojošus
Latvijas Tautas frontes biedrus, kuriem būtu interese piedalīties 8.oktobra konferencē Latvijas
Tautas frontes trīsdesmitgades atcerei, nodrošināt ar transportu, kā arī apmaksāt kafijas pauzes
un pusdienas konferences dalībniekiem – 120-200 euro apmērā.
Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs, A.Peličeva), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka pašvaldības budžetā finanšu līdzekļi augstāk norādītiem mērķiem nav
ieplānoti, atteikties no Biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” piedāvājuma.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
4.§
Par SIA “Zilupes LTD” iesniegumu izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Zilupes
LTD”, Reģ.Nr.LV46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV5751, valdes locekļa Jura Kuzņecova 17.07.2018. iesniegumu Nr.15, kurā tiek lūgts piešķirt
kredītresursu līdz EUR 50 000 2018.-2019.gada apkures sezonas nodrošināšanai pēc zemāk
norādīta grafika:
1. līdz 01.09.2018. – līdz EUR 20 000;
2. līdz 01.10.2018. – līdz EUR 20 000;
3. līdz 01.11.2018. – līdz EUR 10 000.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā
Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs,
A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Zilupes LTD”, reģ.Nr.LV46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, avansu līdz EUR 50 000 2018.-2019.gada apkures sezonas
nodrošināšanai pēc sekojoša grafika:
1.1. līdz 01.09.2018. – līdz EUR 20 000;
1.2. līdz 01.10.2018. – līdz EUR 20 000;
1.3. līdz 01.11.2018. – līdz EUR 10 000.
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2. Atbildīga personas par lēmuma izpildi – SIA “Zilupes LTD” valdes loceklis Juris
Kuzņecovs.
3. Kontrole par lēmuma izpildi – priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Zilupes
LTD”, Reģ.Nr.LV46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV5751, valdes locekļa Jura Kuzņecova 18.07.2018. iesniegumu par kārtējā atvaļinājuma
piešķiršanu no 10.08.2018. uz divām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no
01.12.2016. līdz 30.11.2017.
Pamatojoties uz “Darba likuma” septītās sadaļas 35.nodaļas 149.panta 2.punktu, ņemot
vērā Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs, A.Peličeva), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Zilupes LTD” valdes loceklim Jurim Kuzņecovam kārtējo atvaļinājumu
no 10.08.2018. līdz 23.08.2018. par nostrādāto darba periodu no 01.12.2016. līdz 30.11.2017.
2. Atbildīga personas par lēmuma izpildi – SIA “Zilupes LTD” grāmatvede Elvīra Silova.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
5.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldība 2018.gada 17.jūlijā saņēmusi Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas 2018.gada 17.jūlija elektronisku vēstuli ar Nr.2-04-L/397, kurā lūgts noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68170030304 Zilupes upe, Zilupe, Zilupes nov., kura ir iekļauta Rezerves zemes fondā, Zilupes
novada dome konstatēja, ka :
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punkts nosaka, lietošanas maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis
un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
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” 17.7.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un
teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Murašovs, A.Peličeva), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68170030304 no publiskie ūdeņi (klasifikatora kods 0301) uz dabas pamatne, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (klasifikatora kods 0501).
2. Atbildīgas personas par lēmuma izpildi – zemes lietu speciāliste Marija Meikšāne un
zemes ierīcības inženieris Vilhelms Kušners.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt 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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Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 26.jūlijā
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O.Agafonovs
J.Voitkeviča

