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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Zilupē

2019. gada 31.oktobrī

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, Taisa
SEMJONOVA, Svetlana VOITKEVIČA, Olga JAROŠENKO, Anna PELIČEVA, Niks
MURAŠOVS.
Sēdē nepiedalās deputāts - Gunārs SMUĻKO – aizņemts pamatdarbā.
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Jurists
Voldemārs ĻUBIMOVS
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
Izglītības darba speciāliste
Svetlana KUZMIKA
Datu aizsardzības speciāliste
Jeļena IVANOVA
Tūrisma organizatore
Ilga IVANOVA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Ludmila MATVEJENKO
Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes
novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”;
2. Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības
Nolikums”” apstiprināšanu;
3. Par Zilupes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2 “Noteikumi par iekšējās
trauksmes celšanas sistēmu Zilupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu;
4. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības privatizācijas komisijas sastāvā;
5. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu
teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā;

6. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no
personas;
7. Par nekustamo īpašumu pārdošanas cenas apstiprināšanu;
8. Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam;
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
10. Par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu un deklarētas dzīvesvietas anulēšanu;
11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
personu;
12. Par dzīvokļu apmaiņu starp personām;
13. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu;
14. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam;
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055 sadali, īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustama īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu;
16. Par zemes vienību pievienošanu pie nekustamā īpašuma un zemes vienību apvienošanu;
17. Par zemes vienību pievienošanu pie nekustamā īpašuma.
18. Par atbalstu projektam “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē”;
19. Par grozījumiem Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV daļas
Investīciju plānā.
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.
1.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes
novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”
Ziņo: J.Bondarenko
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ka arī uz
Zilupes novada pašvaldības pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
2. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.5 “Par grozījumiem Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
publicēt Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kā arī pašvaldības laikrakstā
“Zilupes novada vēstis”.
3. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.5 “Par grozījumiem Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības galveno
grāmatvedi Janu Bondarenko.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
2.§
Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības
Nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīta jautājumu par grozījumiem Zilupes novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada
pašvaldības Nolikums”. Pēc augstāk norādīto saistošo noteikumu izvērtēšanas, tika konstatēta
neprecizitāte I. nodaļas 5.punkta 5.3.apakšpunktā, kurā ir norādīta pašvaldības iestāde – Zilupes
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde.
Ņemot vērā augstāk norādīto, izvērtējot Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošos noteikumus Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības Nolikums”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 24.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča,
N.Murašovs), balsošanā nepiedalās O.Agafonovs un A.Peličeva – pamats likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Zilupes
novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības
Nolikums””.
2. Domes sekretārei Jeļenai Voitkevičai saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi 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 saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administratoram Aivaram Dembovskim
publicēt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi 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.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par Zilupes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2 “Noteikumi par iekšējās
trauksmes celšanas sistēmu Zilupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo: J.Ivanova
Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas
institūcijā” 8.3.1. apakšpunkts nosaka, ka publiskās personas pienākumos ietilpst iekšējos
normatīvajos aktos noteikt kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par
iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ievērot pasākumus, lai
nodrošinātu ziņotāja konfidencialitāti un aizsardzību.
Minētā procesa ieviešanu un tā kārtību nosaka Trauksmes celšanas likums (turpmāk —
Likums), kura mērķis ir stiprināt Latvijā trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes
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celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Trauksmes celšanas likuma 5. panta
pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijās ieviešama trauksmes celšanas sistēma,
nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.
Trauksmes celšanas likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz
informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo
informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās
attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi. Savukārt trauksmes cēlēja ziņojuma mērķis ir
sabiedrības būtisku interešu — tiesiskuma nodrošināšana, aizsardzība, atklājot pretlikumīgas
darbības un novēršot kaitējumus. Trauksmes cēlēju likumu nevarēs izmantot privātu nesaskaņu
risināšanai darbavietā, tas nerisinās arī personisku interešu aizskārumu.
Ņemot vērā augstākminēto, ar mērķi nodrošināt Trauksmes celšanas likuma normu izpildi
Zilupes novada pašvaldībā, nosakot kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par
iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu
izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēja konfidencialitāti
un aizsardzību, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73.
panta pirmās daļas 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Trauksmes celšanas likuma 5. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.
630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.3.1. apakšpunktu, ņemot vērā Zilupes novada
pašvaldības pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča,
N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.2 “Noteikumi par
iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Zilupes novada pašvaldībā”.
2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības
izpilddirektori Ainu Borsuku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Borsuka
2019.gada 30.septembrī Zilupes novada pašvaldība izbeidza darba līgumu ar Zilupes
novada pašvaldības saimniecības vadītāju un privatizācijas komisijas priekšsēdētāju Birutu
Čebotari.
Tika izvirzīta kandidatūra Zilupes novada pašvaldības privatizācijas komisijas
priekšsēdētāja amatam – Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Meikšāne.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Zilupes novada pašvaldības privatizācijas komisijas sastāvā: Birutas
Čebotares vietā nozīmēt par komisijas priekšsēdētāju Ivetu Meikšāni.
2. Grozījumi stājās spēkā no 01.11.2019.
3. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības
izpilddirektori A.Borsuku.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu
teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā
Ziņo: A.Borsuka
2019.gada 30.septembrī Zilupes novada pašvaldība izbeidza darba līgumu ar Zilupes
novada pašvaldības saimniecības vadītāju un vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju
apzināšanas komisijas locekli Birutu Čebotari.
Tika izvirzīta kandidatūra Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un
nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas locekļa amatam – Zilupes novada pašvaldības
saimniecības vadītāja Marita Zaiceva.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu
teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā: Birutas Čebotares vietā nozīmēt par komisijas locekli
Maritu Zaicevu.
2. Grozījumi stājās spēkā no 01.11.2019.
3. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības
izpilddirektori A.Borsuku.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no
personas
Ziņo: V.Ļubimovs
Izskatot Zilupes novada pašvaldības 2019.gada 12.jūnijā brīdinājumu par parādu
pašvaldības budžetam Nr.1, Zilupes novada dome
k o n s t a t ē:
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, vārds, uzvārds ir uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņam likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika paziņots par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam, nosūtot
maksāšanas paziņojumus un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2019.gada
12.jūnijā tika nosūtīts brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam Nr.1 pēc viņa norādītās
adreses: adrese. No nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājuma par parādu izriet, ka, vārds,
uzvārds, personas kods, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, iepriekšējos taksācijas gados bija jāsamaksā nodoklis kopsummā EUR 189,90 (viens
simts astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi). Brīdinājumā tika norādīts, ka vārds, uzvārds
jānomaksā nodokļa parāds par iepriekšējo periodu EUR 189,90 (viens simts astoņdesmit deviņi
euro, deviņdesmit centi) apmērā, tajā skaitā nodokļa pamatparāds par nekustamo īpašumu adrese
– zeme ar kadastra apzīmējumu: xxx, EUR 108,15 un nokavējuma nauda EUR 37,95, ēka ar
kadastra apzīmējumu: xxx, EUR 4,59 un nokavējuma nauda EUR 1,63.
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Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Sakarā ar to, ka vārds, uzvārds iepriekšējos periodos nav maksājis nekustamā īpašuma
nodokli likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajos termiņos,
Zilupes novada pašvaldība 2019.gada 12.jūnijā nosūtīja viņam Nekustamā īpašuma nodokļa
brīdinājumu Nr.1 par parādu pašvaldības budžetam uz 2019.gada 10 jūniju, atgādinot, ka
pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, kā arī likumu „Par nodokļiem
un nodevām”, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa nomaksu pilnā apmērā un noteiktajos
termiņos. Ar šo brīdinājumu vārds, uzvārds tika atgādināts, ka laikā nenomaksāto nodokli un
soda sankcijas (pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu) ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumiem. Tomēr arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas vārds,
uzvārds nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Kopējā nodokļu parāda summa
sastāda EUR 189,90 (viens simts astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi), kas ir piedzenama
no vārds, uzvārds bezstrīda kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu
likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un
ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi vārds, uzvārds tika brīdināts, nosūtot nekustamā īpašuma
nodokļa brīdinājumu ar atgādinājumu par parādu pašvaldības budžetam 2019.gada 12.jūnijā ir
EUR 189,90 (viens simts astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi).
Ņemot vērā, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu izpildi
adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo
un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no vārds, uzvārds, personas kods, dzīvo: adrese, bezstrīda kārtībā nokavētā
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 189,90 (viens simts astoņdesmit deviņi euro,
deviņdesmit centi).
2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības juristu
Voldemaru Ļubimovu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā.
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7.§
Par nekustāmo īpašumu pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldība 2019.gada 28.martā pieņēma lēmumu “Par neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020086, Lauderu pagastā, Zilupes novadā, nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.4, 9.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība “Donāti”, Lauderu pagasts, Zilupes novads,
reģistrēts Lauderu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000592218, ar kadastra numuru
68640020086.
Saskaņā ar minēto lēmumu Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu - EUR 4846,27 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro,
27 centi).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Zilupes novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 28.oktobra lēmumu “Pārdošanas cenas
noteikšana nekustamam īpašumam – neapbūvēta zemes vienība “Donāti”, ar kadastra
apzīmējumu 68640020086, ar kopējo platību 2,4 ha, Lauderu pagastā, Zilupes novadā”, ņemot
vērā Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu
komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības (starpgabals) “Donāti”,
Lauderu pagasts, Zilupes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68640020086, 2,63 ha platībā, pārdošanas cenu EUR 4846,27 (četri tūkstoši astoņi simti
četrdesmit seši euro, 27 centi).
2. Atsavināt par labu SIA “Vinca Agro”, reģistrācijas Nr.42403029603, juridiskā adrese
"Vinca", Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5751, nekustāmo īpašumu “Donāti”, Lauderu
pagasts, Zilupes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020086,
2,63 ha platībā, par summu EUR 4846,27 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro, 27
centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 28.marta
lēmums “Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020086, Lauderu
pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 9.§), tiks atcelti.
4. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības
galveno grāmatvedi Janu Bondarenko.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
2.
Zilupes novada pašvaldība 2018.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu “Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 68840080019 un apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68840080018, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 3.§).
Nekustamais īpašums – apbūvēta zemes vienība “Viļņi”, Guzenki, Pasienes pagasts,
Zilupes novads, reģistrēts Pasienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000592071 ar
kadastra numuru 68840080139 (zemes vienības kadastra apzīmējums 68840080018).
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Saskaņā ar minēto lēmumu Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 2659,54 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro,
54 centi).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Zilupes novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 28.oktobra lēmumu “Pārdošanas cenas
noteikšana nekustamam īpašumam – apbūvēta zemes vienība “Viļņi”, ar kadastra apzīmējumu
68840080139, ar kopējo platību 2,4 ha, Guzenkos, Pasienes pagastā, Zilupes novadā”, ņemot
vērā Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu
komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Viļņi”, Guzenki,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68840080139, 2,4 ha platībā, (uz zemes vienības atrodas apbūve, kas nepieder zemes īpašniekam
– vērtēta netiek) pārdošanas cenu EUR 2659,54 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro,
54 centi).
2. Atsavināt par labu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, nekustāmo īpašumu
“Viļņi”, Guzenki, Pasienes pagasts, Zilupes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68840080139, 2,4 ha platībā, par summu EUR 2659,54 (divi tūkstoši seši simti
piecdesmit deviņi euro, 54 centi) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2018.gada 20.decembra
lēmums “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080019 un apbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 68840080018, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.15, 3.§), tiks atcelti.
4. Nozīmēt atbildīgus darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības
galveno grāmatvedi Janu Bondarenko.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
8.§
Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējā apmaksājama
atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam no 2019.gada 4.novembra.
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otro daļām,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo
daļu, kā arī uz 2011.gada 25.novembra apstiprinātu Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma trešās daļas 3.3, 3.4.punktiem un divpadsmitās daļas 12.1.3.
punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu ,atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(O.Agafonovs, S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, T.Semjonova, N.Murašovs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – pamats likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 2019.gada 4.novembra līdz
2019.gada 2.decembrim par nostrādāto laika periodu no 21.03.2018. līdz 20.03.2019.
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam
Vaļdenam vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit)
procentu apmērā no mēnešalgas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
9.§
Par dzīvojamā telpas īres līguma pārslēgšanu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvo adrese,
21.10.2019. iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres līgumu uz
dzīvokli pēc adreses ,,Internāts”-3, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
Pamatojoties uz Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1) Dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses ,,Internāts”-3, Pasiene, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, bija noslēgts ar vārds, uzvārds kopdzīvotāju vārds, uzvārds,
personas kods, 2018.gada 1.maijā Nr.1/2018 uz trim gadiem. Ģimene sastāvēja no
diviem cilvēkiem.
2) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka vārds, uzvārds ir miris 02.09.2019.
3) Pēc Zemesgrāmatas datiem tika konstatēts, ka vārds, uzvārds nav cita dzīvošanai derīga
nekustamā īpašuma. vārds, uzvārds atbilst likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” un Zilupes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, norādīto personu kategorijai, kam būtu
nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai.
4) Ir iesniegts apliecinājums, ka dzīvoklim pēc adreses ,,Internāts”-3, Pasiene, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, parādu par īri nav.
Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā
pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā
īres līguma nosacījumus; 06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.pantu, 10.07.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ziņas
par to personu dzīvesvietu, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas, Iedzīvotāju reģistrā
aktualizē iestāde, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī persona dzīvo…,
ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju
ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses ,,Internāts”3, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, ar vārds, uzvārds, personas kods, sakarā ar
iepriekšējā īrnieka vārds, uzvārds nāvi no 01.10.2019.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vārds, uzvārds uz vienu
gadu. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā,
persona zaudē īres tiesības.
3. Pasienes pagasta pārvaldes vadītājai S.Marčenokai reģistrēt vārds, uzvārds dzīvesvietu
pēc faktiskās adreses ,,Internāts”-3, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732.
4. Lēmumu izsūtīt vārds, uzvārds uz adresi, vai izsniegt personīgi.
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5. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
10.§
Par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu un deklarētas dzīvesvietas anulēšanu
Ziņo: J.Voitkeviča
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, 30.08.2019. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres līgumu uz dzīvokli
pēc adreses Rožu iela 2-18, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju
un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1) dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses Rožu iela 2-18, Lauderi, Lauderu
pagasts, Zilupes novads, LV-5722, bija noslēgts ar vārds, uzvārds uz nenoteiktu laiku.
2) 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā
brīdinot izīrētāju.
3) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka vārds, uzvārds un viņas meita vārds,
uzvārds, personas kods, ir deklarētas pēc adreses.
4) Ir iesniegts SIA ,,Bidrija” apliecinājums, ka dzīvoklis pēc adreses Rožu iela 2-18,
Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, ir atbrīvots 16.10.2019.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu
īri” 27.pantu, kas nosaka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi
un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas
īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju, 10.07.2002. Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, kā arī Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju
ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Rožu iela 2-18,
Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722, ar vārds, uzvārds, personas kods, no
16.10.2019.
2. Anulēt vārds, uzvārds un vārds, uzvārds deklarētās dzīvesvietas pēc adreses ar
16.10.2019.
3. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
2.
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Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta adrese, 30.09.2019. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres līgumu uz
dzīvokli pēc adreses ,,Skolotāju mājas”-9, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju
un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1) dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses ,,Skolotāju mājas”-9, Lauderi,
Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722, bija noslēgts ar vārds, uzvārds uz nenoteiktu
laiku.
2) 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības
jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā
brīdinot izīrētāju.
3) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka vārds, uzvārds no 03.10.2019. ir
deklarēta pēc adreses. Dzīvoklī ir deklarēta vārds, uzvārds meita vārds, uzvārds,
personas kods.
4) Ir iesniegts SIA ,,Bidrija” apliecinājums, ka dzīvoklis pēc adreses ,,Skolotāju mājas”-9,
Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, ir atbrīvots 30.09.2019.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu
īri” 27.pantu, kas nosaka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi
un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas
īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju, 10.07.2002. Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, kā arī Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju
ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses ,,Skolotāju
mājas”-9, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722, ar vārds, uzvārds, personas
kods, no 01.10.2019.
2. Anulēt vārds, uzvārds, personas kods, deklarēto dzīvesvietas pēc adreses ar 01.10.2019.
3. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
11.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar personu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, 02.10.2019.
iesniegto iesniegumu un 22.10.2019. piekrišanu īrēt piedāvāto dzīvokli pēc adreses Rožu iela 42, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1. Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 21.10.2019. lēmumu vārds, uzvārds
ģimene ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas
Nr.20.
2. 30.04.2019. Zilupes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu izbeigt dzīvojamās
telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Rožu iela 4-2, Lauderi, Lauderu
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pagasts, Zilupes novads, no 01.05.2019. SIA ,,Bidrija” valdes locekle L.Matvejenko
apliecina, ka dzīvoklis, kas atrodas pēc adreses Rožu iela 4-2, Lauderi, Lauderu pagasts,
Zilupes novads, ir brīvs. Dzīvokļa kopējā platība 72,43 m2, ir daļēji labiekārtots (ir ūdens
un kanalizācija), atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā un sastāv no 4
istabām.
3. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz dzīvokli pēc adreses Rožu iela 4-2, Lauderi, Lauderu
pagasts, Zilupes novads, 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 Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo
komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Rožu iela 4-2, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes
novads, LV-5751, ar platību 72,43 m2, vārds, uzvārds, personas kods, ģimenei no
01.11.2019.
2. SIA ,,Bidrija” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vārds, uzvārds uz 3 gadiem,
saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Īres līgumā
ierakstīt vārds, uzvārds 6 nepilngadīgus bērnus:
1.
meita
vārds, uzvārds
2.
dēls
vārds, uzvārds
3.
meita
vārds, uzvārds
4.
dēls
vārds, uzvārds
5.
dēls
vārds, uzvārds
6.
dēls
vārds, uzvārds
Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas, persona zaudē īres tiesības.
3. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
12.§
Par dzīvokļu apmaiņu starp personām
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par dzīvokļa, kas atrodas pēc
adreses Brīvības iela 27-2, Zilupe, Zilupes novads, (īrniece vārds, uzvārds) un dzīvokļa, kas
atrodas pēc adreses Brīvības iela 27-6, Zilupe, Zilupes novads, (īrniece vārds, uzvārds) apmaiņu.
Pamatojoties uz Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
5) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka dzīvoklī pēc adreses Brīvības iela 27-2,
Zilupē ir deklarēta vārds, uzvārds, personas kods. Pēc adreses Brīvības iela 27-6 ir
deklarēti vārds, uzvārds, personas kods, un viņas bērni vārds, uzvārds, personas kods,
vārds, uzvārds, personas kods, vārds, uzvārds, personas kods. Starp vārds, uzvārds un
vārds, uzvārds ir radniecība – vārds, uzvārds ir vārds, uzvārds meita.
6) 18.10.2019. ir iesniegts kopīgs iesniegums no vārds, uzvārds, personas kods, un vārds,
uzvārds, personas kods, ar lūgumu samainīt viņu īrētos dzīvokļus.
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7) Namu apsaimniekotājs SIA ,,Zilupes LTD” apliecina, ka dzīvokļiem nav parādu par īri
un komunālajiem pakalpojumiem.
Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kas nosaka, ka
īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā
piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, ņemot vērā Attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist apmainīt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Brīvības iela 27-2, Zilupe, Zilupes
novads, (īrniece vārds, uzvārds) ar dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Brīvības iela 27-6,
Zilupe, Zilupes novads, (īrniece vārds, uzvārds).
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vārds, uzvārds uz dzīvokli
pēc adreses Brīvības iela 27-6, Zilupe, Zilupes novads.
3. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vārds, uzvārds uz dzīvokli
pēc adreses Brīvības iela 27-2, Zilupe, Zilupes novads.
4. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
13.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: V.Vaļdens
1.
Izskatot vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, 24.09.2019. iesniegumu, reģ.
25.09.2019. ar Nr.1.3.11/414, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz neapbūvētu
zemes vienību 0,3881 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 68640020134, Lauderu pag., Zilupes
nov., uz divpadsmit gadiem, Zilupes novada dome konstatēja, ka:
Zilupes novada pašvaldība 2017.gada 1.oktobrī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.329 ar
vārds, uzvārds, personas kods, uz zemes vienību 0,3881 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68640020134, Lauderu pag., Zilupes nov., līdz 2019.gada 30.septembrim.
Ar Zilupes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 18.§) “Par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Zilupes
novada pašvaldības vārda” pielikuma 79.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,3881 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68640020134, Lauderu pag., Zilupes nov., ir piekritīga Zilupes novada
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68640020134, Lauderu pag., Zilupes nov., nav apbūvēta.
Vārds, uzvārds labticīgi pildījusi nomnieka pienākumus, no zemes gabala ir izgriezti krūmi,
zemes gabals attīrīts no kritušajiem kokiem, no lauka novākti akmeņi un nodokļu parādu nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 53.punkts nosaka, ka
iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma
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termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
Ar Zilupes novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 6.§) “Par
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”
Lauderu pagastā noteikta neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā nosacītā 1 ha
tirgus nomas maksa gadā – 52 EUR (ar PVN 62,92 EUR).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu un trešās daļas
53.punktu un Zilupes novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 6.§)
“Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža
apstiprināšanu”, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Zilupes novada pašvaldības 2017.gada 1.oktobrī noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.329 ar vārds, uzvārds, personas kods, uz zemes vienību 0,3881 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 68640020134, Lauderu pag., Zilupes nov., bez apbūves tiesībām ar 2019.gada
2.oktobri uz divpadsmit gadiem.
2. Noteikt par zemes vienības 0,3881 ha platību ar kadastra apzīmējumu 68640020134
nomas maksu 28,00 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Marijai Meikšānei sagatavot
grozījumus 2017.gada 1.oktobrī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.329.
4. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
2.
Izskatot vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, 08.10.2019. iesniegumu, reģ.
08.10.2019. ar Nr.1.3.11/424, par apbūvētas zemes vienības 1,2 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 68960050116, “Dzidras”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., piešķiršanu nomā uz
desmit gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai, pamatojoties uz Latgales
apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2019.gada 12.septembra mantojuma apliecību (par tiesībām uz
mantojumu pēc likuma) Nr.1995, Zilupes novada dome konstatēja, ka:
ar Zilupes novada domes 2009.gada 25.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības vārds, uzvārds,
personas kods, uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050116,
“Dzidras”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Zilupes novada pašvaldība 2009.gada 29.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu ar vārds, uzvārds, personas kods, uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960050116, “Dzidras”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., līdz 2019.gada
27.aprīlim.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 14.§) „Par
zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 47.punktu tika atzīts, ka
zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050116, “Dzidras”, Rabova, Zaļesjes
pag., Zilupes nov., piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2019.gada 12.septembra mantojuma
apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.1995 pēc vārds, uzvārds nāves stājās
mantojumā viņas dēls vārds, uzvārds, personas kods, kurš ir faktiskais lietotājs uz apbūvētu
zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050116, “Dzidras”, Rabova, Zaļesjes
pag., Zilupes nov., no 2019.gada 28.aprīļa.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Uz zemes vienības atrodas vārds, uzvārds tiesiskā valdījumā piederoša dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu
un 5.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, nomā apbūvētu zemes vienību 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68960050116, “Dzidras”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., dzīvojamās
mājas un saimniecības ēku uzturēšanai uz desmit gadiem no 2019.gada 1.novembra.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vārds, uzvārds, personas kods, termiņā no 2019.gada
1.novembra līdz 2029.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis, aprēķinot ar 2019.gada 28.aprīli.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Marijai Meikšānei sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
3.
Izskatot vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, 09.10.2019. iesniegumu, reģ.
09.10.2019. ar Nr.1.3.11/428, par zemes nomas tiesību piešķiršanu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68840010564, Pasienes pag., Zilupes nov., zemes daļu 0,1 ha platībā uz desmit
gadiem, Zilupes novada dome konstatēja, ka:
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Ar Zilupes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 18.§)
“Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Zilupes
novada pašvaldības vārda” pielikuma 184.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,8109 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 68840010564, Pasienes pag., Zilupes nov., ir piekritīga Zilupes novada
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68840010564, Pasienes pag., Zilupes nov., nav apbūvēta.
Zilupes novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 6.§) “Par
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”
ceturtais punkts nosaka, ka Zilupes novada personīgo palīgsaimniecības kopējā zemes gabalu
platība nevar pārsniegt 2 ha.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punkts nosaka, ka neapbūvēts
zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.2.punkts nosaka, ka šo noteikumu
29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu un
30.2.punktu, un Zilupes novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 6.§)
“Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža
apstiprināšanu” ceturto punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, zemes nomas tiesības no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68840010564, Pasienes pag., Zilupes nov., daļu zemes 0,1 ha platībā, bez
apbūves tiesībām uz desmit gadiem personisko palīgsaimniecību vajadzībām ar 2019.gada
1.novembri.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vārds, uzvārds, personas kods, termiņā no 2019.gada
1.novembra līdz 2029.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Marijai Meikšānei sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
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14.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Vaļdens
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68960080365, kura sastāvā zemes vienība
4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080212, īpašuma nosaukumu „Mārgrietiņas”,
Zaļesjes pag., Zilupes nov.
2. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
15.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055 sadali, īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI”, reģistrācijas numurs
40003344287, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2019.gada 22.oktobra iesniegumu
Nr.4.9/13151 „Par zemes vienības sadali”, Zilupes novada dome konstatēja:
a) 2019.gada 22.oktobrī Zilupes novada pašvaldībā tika saņemts valsts akciju sabiedrības
„LATVIJAS VALSTS CEĻI” 2019.gada 22.oktobra iesniegums, reģ. ar Nr.1.3.13/3152, par
Satiksmes ministrijai tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68840090055 “V520”, Pasienes pag., Zilupes nov. sadali divās zemes vienībās ar platībām 4,8
ha un 1,6 ha.
b) atdalīto no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055, zemes gabala daļu
4,8 ha platībā izdalīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu un apstiprināt īpašuma nosaukumu
„V520”, Pasienes pag., Zilupes nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
c) paliekošo no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055 zemes gabala daļu
1,6 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080106 „V520”, Pasienes
pag., Zilupes nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
d) mainīt Satiksmes ministrijas tiesiskā valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar
kadastra numuru 68840080106 īpašuma nosaukumu no „V520”, Pasienes pag., Zilupes nov. uz
īpašuma nosaukumu „Autoceļš V520”, Pasienes pag., Zilupes nov.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68840080106 un 68840090055 ir iekļautas
2010.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts
akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā sarakstos”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai, reģistrācijas numurs 90000088687, valdījumā
esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68840090055 “V520”, Pasienes pag., Zilupes nov.
divās zemes vienībās ar platībām 4,8 ha un 1,6 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam (pielikums
Nr.1).
2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „V520”, Pasienes pag.,
Zilupes nov., kura sastāvā atdalītā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055
zemes gabala daļa 4,8 ha platībā, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods
1101).
3. Paliekošo no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090055 zemes gabala daļu
1,6 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080106 „V520”, Pasienes
pag., Zilupes nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101).
4. Mainīt Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs 90000088687, tiesiskā valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru 68840080106, kura sastāvā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68840080106 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68840090055 zemes gabala daļa 1,6 ha platībā, īpašuma nosaukumu no „V520”, Pasienes pag.,
Zilupes nov. uz īpašuma nosaukumu „Autoceļš V520”, Pasienes pag., Zilupes nov.
5. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
16.§
Par zemes vienību pievienošanu pie nekustamā īpašuma un zemes vienību
apvienošanu
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras,
juridiskā adrese Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīgā, LV-1026, 25.10.2019.g. iesniegumu, reģ.
25.10.2019. ar Nr.1.3.13/3175, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68840020208,
68840040208, 68840060062, 68840080225, 68840090118, 68840090121, 68840090123,
68840090124 un 68840090129, pievienošanu pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68840020066 “Valsts robežas josla”, Pasienes pag., Zilupes nov., un apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68840090118, 68840090121, 68840090123, 68840090124 un
68840090129, Zilupes novada dome konstatēja, ka:
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.382 „Par
valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68840020208, 68840040208, 68840060062, 68840080225, 68840090118,
68840090121, 68840090123, 68840090124 un 68840090129, ir nodotas Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas tiesiskā valdījumā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta
4.punkts nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.
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Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
4.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no
tā atdalot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
5.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam
pievienojot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2. apakšpunkts nosaka, ka
jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 14. punkts nosaka, ka apvienojot
zemes vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto zemes vienību
reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2. apakšpunkts nosaka, ka
kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās
ziņas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 19.pantu, 24.pantu, un 33.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 12.2. apakšpunktu, 14. punktu, 20.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, reģistrācijas numurs
900000282046, pievieno zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68840020208,
68840040208, 68840060062, 68840080225, 68840090118, 68840090121, 68840090123,
68840090124 un 68840090129, pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840020066
“Valsts robežas josla”, Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Piekrist, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, reģistrācijas kods 90000282046,
apvieno zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68840090118, 68840090121, 68840090123,
68840090124 un 68840090129, vienā zemes vienībā, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68840020066 “Valsts robežas josla”, Pasienes pag., Zilupes nov., sastāvā.
3. Apvienotai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0906
(valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas,
robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve).
4. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
17.§
Par zemes vienību pievienošanu pie nekustamā īpašuma
Ziņo: V.Vaļdens
Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras,
juridiskā adrese Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīgā, LV-1026, 25.10.2019.g. iesniegumu, reģ.
25.10.2019. ar Nr.1.3.13/3175, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68960030164,
68960050140 un 68960060100 pievienošanu pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68960030213 “Valsts robežas josla”, Zaļesjes pag., Zilupes nov., Zilupes novada dome
konstatēja, ka:
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.382 „Par
valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68960030164, 68960050140 un 68960060100 ir nodotas Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas tiesiskā valdījumā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta
4.punkts nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
4.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no
tā atdalot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
5.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam
pievienojot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2. apakšpunkts nosaka, ka
jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 14. punkts nosaka, ka apvienojot
zemes vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto zemes vienību
reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2. apakšpunkts nosaka, ka
kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās
ziņas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
19.pantu, 24.pantu, un 33.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
12.2. apakšpunktu, 14. punktu, 20.2. apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo
jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, reģistrācijas numurs
900000282046, pievieno zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68960030164, 68960050140
un 68960060100 pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960030213 “Valsts robežas
josla”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
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2. Nozīmēt atbildīgus darbiniekus par lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības
zemes lietu speciālisti Mariju Meikšāni un zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
18.§
Par atbalstu projektam “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē”
Ziņo: A.Borsuka
Domes izpilddirektore A.Borsuka ierosina izskatīt jautājumu par Zilupes novada
pašvaldības domes piedalīšanos un līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projekta pieteikumam “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā
1, Zilupē”.
Aktivitātes mērķis ir – vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana,
lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Plānots, ka projekts tiks veidots ar mērķi uzlabot Zilupes pilsētas teritorijas satiksmes
drošību un organizāciju.
Projekts tiks veidots saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP2 Ekonomikas attīstība VP5 Infrastruktūras attīstība IP3 Ilgtspējīga
attīstība VP6 uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība
un to saglabāšana nākamajam paaudzēm.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības domes dalību Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1,
Zilupē”.
2. Noteikt, ka plānotas projekta kopējās attiecināmās izmaksas varētu būt līdz 50000
EUR, no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pieejas finansējums ir
90%;
2.2. Zilupes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb līdz 5000 EUR.
3. Projekta priekšfinansējuma avots – Zilupes novada pašvaldības domes budžeta
līdzekļi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
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19.§
Par grozījumiem Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV daļas
Investīciju plānā
Ziņo V.Vaļdens
Lai iesniegtu projekta “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē”
pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, nepieciešams papildināt
Zilupes novada Attīstības programmas investīciju plānu 2019.-2025.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 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; aktualizēto rīcības plānu
un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā, ņemot vērā Attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva,
S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizēto investīciju
plānu 2019.-2025.gadam un izteikt tā pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības
izpilddirektori Ainu Borsuku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt uz Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietnieku Vitālija Vaļdena.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

O.Agafonovs
J.Voitkeviča

Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 7.novembrī
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