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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 17 
Zilupē                                                                    2012.gada 10.decembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam xxx. 

2. Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana. 

3. Par dzīvojamās platības piešķiršanu xxxxx. 

4. Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012.  14.protokola, 9& lēmumā 

„Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes 

novads.” 

5. Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 14.protokola, 10& lēmumā 

„Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku 

šķērsielā un Dārza ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

6. Par precizējumu pašvaldības domes 30.10.2012. 14.protokola, 12& lēmumā 

„Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules 

ielā, Policijas ielā, Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes 

novads”. 

7. Par precizējumu pašvaldības domes 01.02.2012. 2.protokola, 12& lēmumā 

„Par adrešu piešķiršanu”. 

8. Par precizējumu pašvaldības domes 23.02.2012. 3 protokola, 11& lēmumā 

„Par adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām”. 

9. Par precizējumu pašvaldības domes 28.06.2012. 6.protokola, 8& lēmumā 

”Par adrešu piešķiršanu telpu grupām”. 

10. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai. 

 

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 



Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                Taisa SEMJONOVA 

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Ludmila MATVEJENKO  

                Vasīlijs SOTČENKO 

                Sergejs FENČENKO 

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Sergejs VANZOVIČS  

                Gunārs SMUĻKO  

                Leonīds OSIPOVS  

Pieaicināti:  

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

          

            Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

  Atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, S.Vanzovičs, G.Smuļko, 

L.Osipovs),  PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. 
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Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam 

O.AGAFONOVAM. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja xxxx 

10.12.2012.iesniegumu piešķirt viņam kārtējā apmaksājamā atvaļinājuma  daļu (2 kalendārās 

nedēļas) no 11.12.2012. par nostrādātā laika periodu no 01.04.2011.-31.03.2012.  

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, L.Matvejenko, V.Sotčenko, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ņikitins, M.Meikšāne, G.Smuļko, S.Fenčenko), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs - pamats - likuma ”Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam xxxx kartējā apmaksājamā 

atvaļinājuma daļu (2 kalendārās nedēļas) no 11.12.2012. par nostrādātā laika periodu no 

01.04.2011. līdz 31.03.2012. Atvaļinājuma ilgums 2 kalendārās nedēļas + 1 svētku diena. 

 

2& 

 

 Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 
 Pašvaldība 17.09.2012. ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr.10 „Saistošie noteikumi 

par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 01.09.2011., 



un tas nav samaksāts līdz 01.10.2012. var pieteikties NAP. Uz doto brīdi ir saņemti 8 

iesniegumi par piedalīšanos nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumā. 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likumu, 

pašvaldības domes izdotajiem Saistošiem noteikumiem Nr.10 „Saistošie noteikumi par 

nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”, atklāti balsojot: 

PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

S.Vanzovičs, N.Jefimovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs),  

PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Atļaut sekojošam personām piedalīties nodokļa atbalsta pasākumā: 

1.1. xxxxx   NAP pamatparāda summa 313,74 Ls; 

1.2. xxxxx  NAP pamatparāda summa  174,79 Ls; 

1.3. xxxx  NAP pamatparāda summa  48,35 Ls; 

1.4. xxxx  NAP pamatparāda summa 164,31 Ls; 

1.5. xxxxx  NAP pamatparāda summa 452,41 Ls; 

1.6. xxxxx  NAP pamatparāda summa 92,18 Ls; 

1.7. xxxxx  NAP pamatparāda summa 5,51 Ls; 

1.8. xxxx  NAP pamatparāda summa 51,69 Ls; 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu xxxxx. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

1. Dome izskatīja xxxxx, dzimis 10.07.1971., deklarētā dzīvesvieta Ploski, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov., lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.  

2. Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:  

1) pēc komisijas rīcībā esošās informācijas ir brīva istaba pēc adreses Brīvības iela 18, 

Zilupe, Zilupes nov.,;  

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.09.2012 lēmumu xxxx ir iekļauts 

palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

3) Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu pretendentu;  

4) xxxx ir iepazinies ar dzīvojamo telpu stāvokli un piekrīt tur dzīvot;  

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, N.Jefimovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs),  PRET - nav, ATTURAS 

– nav, nolemj: 

1. Piešķirt vienu istabu, kas atrodas pēc adreses Brīvības iela 18, Zilupe, Zilupes novads, 

xxxx, dzimis 10.07.1971.  

2. Lēmumu izsniegt xxxx personīgi.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 14.protokola, 9& lēmumā „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 9& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, 



L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS, 

nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,9& lēmumā „Par 

precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 9& lēmumā „Par adrešu piešķiršanu vai 

apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads” 12., 13., 14.punktā.  

 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,9& lēmums ”Par 

precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 9& lēmumā „Par adrešu piešķiršanu vai 

apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads”. 
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 Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 14.protokola, 10& lēmumā „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku šķērsielā un 

Dārza ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 10& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - 

nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,10& lēmumā  „Par adrešu 

piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku šķērsielā un Dārza ielā, 

Zilupes pilsēta, Zilupes novads” 4., 54.punktā.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,10& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku šķērsielā un Dārza 

ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

 

6& 

 

Par precizējumu pašvaldības domes 30.10.2012. 14.protokola, 12& lēmumā „Par adrešu 

piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, Policijas ielā, 

Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS  

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 12& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - 

nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,12& lēmuma  „Par adrešu 

piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, Policijas ielā, 

Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads” 14., 15., 29., 31.punktā.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,12& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, Policijas ielā, 

Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

 

 

 

 



7& 

 

Par precizējumu pašvaldības domes 01.02.2012. 2.protokola, 12& lēmumā „Par adrešu 

piešķiršanu”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 01.02.2012.protokols Nr.2, 12& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS, 

nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 01.02.2012. protokols 2,12& lēmuma  „Par adrešu 

piešķiršanu” 15.punktā.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 01.02.2012.protokola Nr.2,12& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu.”  
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Par precizējumu pašvaldības domes 23.02.2012. 3 protokola, 11& lēmumā „Par adreses 

piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām”. 

 Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 23.02.2012.protokols Nr.3, 11& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS, 

nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 23.02.2012. protokols 3,11& lēmuma  „Par adreses 

piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām” 12.punktā.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 23.02.2012.protokola Nr.3,11& lēmums „Par 

adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām”  
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Par precizējumu pašvaldības domes 28.06.2012. 6.protokola, 8& lēmumā ”Par adrešu 

piešķiršanu telpu grupām”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 28.06.2012.protokols Nr.6, 8& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS, 

nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 28.06.2012. protokols 6,8& lēmuma  „Par adrešu  

piešķiršanu telpu grupām” 12., 13., 14.punktā.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 28.06.2012.protokola Nr.6,8& lēmums „Par adrešu 

piešķiršanu telpu grupām.”  
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Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

 

Sakarā ar to, ka attīrīšanas iekārtu ēkas un būves atrodas Zilupes novada pašvaldības 

uzņēmuma SIA „Zilupes LTD” bilancē, zemes gabals 13693 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6817 003 0324 Mērnieku ielā 14, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs 

pašvaldībai. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij 

vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības 

funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai 

piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai 

piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai 

attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē 

kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas 

spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.  

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4
1 

panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 

1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldības kapitālsabiedrībai 

piederošas ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonas īpašumu, 

ir piederējušas pašvaldības kapitālsabiedrībai. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4
1 

panta otrās daļas 3.punktu, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

           Atzīt, ka zemes gabals platībā 13 693 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0324 

Mērnieku ielā 14, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

 

Domes 17.sēde slēgta plkst.  15.00 

 

Sēdi vadīja                                                                          O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                         A.Borsuka 


