
 
 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 

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

____________________________________________ 

Zilupē 

 

 

2015. gada 24.novembrī      protokols Nr.11

     

 

Sēde sasaukta plkst. 13:00. 

Sēdi atklāj plkst. 13:00 

 

O.Agafonovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 30.10.2015. – 

24.11.2015. 

2. Par “Noteikumu par Zilupes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem speciālā budžetā izdevumu tāmēs. 

4. Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada 

inventarizāciju. 

5. Par īpašuma nomas līguma un telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bidrija”. 

6. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. 

7. Par Ziemassvētku pabalsta apmēru. 

8. Par SIA “Zilupes VSAC” iesniegumu izskatīšanu. 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pēc adreses: Xxxx iela 9, dz.2, 

Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 nodošanu atsavināšanai. 

10. Par dzīvokļa īpašumu Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 

atsavināšanu. 

11. Par īres līguma noslēgšanu pēc adreses Xxxx iela 8-5, Zilupē uz Vārds Uzvārds 

vārdā. 

12. Par fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu. 

13. Par grāmatu fonda inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu Zilupes vidusskolā un 

Pasienes struktūrvienībā. 

14. Par platību apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes 

vienībām. 

15. Par Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.6. 9.§) 

„Par zemes pārreģistrēšanu” atcelšanu. 

16. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu 

zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai ēkai. 

17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu 

piešķiršanu. 

18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam. 

20. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Zilupes novada pašvaldībai. 



21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvojamās mājas pēc adreses Meža iela 18, 

Zilupe, Zilupes novads dzīvokļu skaita precizēšanu. 

22. Par precizējumiem Amatu sarakstā. 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS  

Protokolē – sekretāre Iveta Meikšāne 

 

Piedalās –  
Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Alla Čekstere, Taisa Semjonova, Sergejs Fenčenko, 

Nikolajs Jefimovs, Gunārs Smuļko, Anna Peličeva, Leonīds Osipovs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja  Vija KUDRJAŠOVA 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Jurists      Aleksandrs ŠABANOVS 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Izglītības darba speciāliste   Jelena VEĻIGURSKA 

Saimniecības vādītāja    Biruta ČEBOTĀRE 

SIA “Zilupes VSAC” valdes locekle  Alina RAKA 
 

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

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. Domes sēdes darba kārtībā 21 jautājumi. 

 

1.§ 

 

Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 30.10.2015. – 

24.11.2015. 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto 

darbu un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 

30.10.2015. – 24.11.2015. 

 

2.§ 

 

Par “Noteikumu par Zilupes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: J.Bondarenko 



 

Domes sēdē 24.11.2015. skatīts jautājums par “Noteikumu par Zilupes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” 

nolikuma apstiprināšanu. Iepazīstoties ar iesniegto informāciju un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas Valsts pārvaldes   iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas  

2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 

un likumu par “Par pašvaldību budžetiem’’, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes nolikumu “Noteikumu par 

Zilupes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles kārtību”. 

2. Uzdot A. Dembovskim publicēt nolikumu Zilupes novada pašvaldības domes 

mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

Pielikumā:  

1. Zilupes novada pašvaldības domes nolikums “Noteikumu par Zilupes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles 

kārtību”. 1 (viens) eks., uz 9 (deviņām) lappusēm, oriģināls. 

 

3.§ 

 

Par grozījumiem speciālā budžetā izdevumu tāmēs 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. Un 17. pantiem, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus speciālā budžeta izdevumu tāmēs: 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (autoceļu fonds) 

EKK 5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība            -24 000 EUR 

EKK 2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                          +24 000 EUR 

 

4.§ 

 

Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada 

inventarizāciju 

Ziņo: J.Bondarenko 
 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, 



V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu 

inventarizāciju novada domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz 

01.01.2016. 

2. Inventarizācijas veikšanai apstiprināt Zilupes novada pašvaldības centrālo 

inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs 

VAĻDENS; 

Komisijas locekļi: 

 Izpilddirektore – Aina BORSUKA; 

 Zemes lietu speciāliste – Marija MEIKŠĀNE; 

 Galvenā grāmatvede – Jana BONDARENKO; 

 Domes sekretāre – Iveta MEIKŠĀNE; 

 Datorsistēmu un datortīklu administrators – Aivars DEMBOVSKIS. 

3. Inventarizācijas veikšanai Zilupes novada pašvaldības iestādēs šo iestāžu 

vadītājiem nozīmēt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

4. Inventarizāciju uzsākt 2015.gada 29.decembrī un pabeigt 2016.gada 

20.janvārī. 

5. Veikt naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2015.gada 31.decembri. 

6. Veikt norēķinu inventarizāciju uz 2015.gada 31.decembri. 

7. Iestāžu vadītājiem nodrošināt inventarizācijas komisijas locekļu darba 

apstākļus. 

 

5.§ 

 

Par īpašuma nomas līguma un telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bidrija” 

Ziņo: J.Bondarenko 
 

Pamatojoties uz 2013.g.1.februārī noslēgto deleģēšanas līgumu “Par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu Zilupes novada teritorijā” starp Zilupes novada pašvaldību 

un  pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Bidrija” reģ. nr.42403008777, atklāti 

balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu par telpām Lauderu pagasta pārvaldes ēkā 

(kad.nr.6864-002-0309-001) no 01.01.2016.gada, nosakot nomas maksu 1,65 

EUR mēnesī. 

2. Noslēgt īpašuma nomas līgumu par bezatlīdzības lietošanu  no 

01.01.2016.gada saskaņā ar sarakstu: 

Īpašuma nosaukums Kadastra numurs 

Attīrīšanas iekārtas            6864-002-0237                      

Zemesgabals zem   attīrīšanas iekārtām 

           

6864-002-0237                      

Ūdenstornis 6864-002-0321 

Ūdens sūkņu stacija                                               6864-002-0321 

Zemesgabals zem ūdenstorņa un ūdens 6864-002-0321 



sūkņu stacijas 

 

Ūdens atdzelžošanas iekārtas MFL 6864-002-0321 

 

3. Juristiem sagatavot nomas līgumus līdz 31.12.2015.gada. 

 

6.§ 

 

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par telpu nomas līguma 

slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru Zilupes domes neapdzīvojamās telpas 

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā (būves kadastra apzīmējums 6817 003 0097 

001), 1.stāvā, ar kopējo platību 78,5 m
2
, no 01.01.2016., nosakot nomas maksu 10,52 

EUR mēnesī. 

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

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – 

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

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 01.01.2016. 

 

7.§ 

 

Par Ziemassvētku pabalsta apmēru 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.14 „Par 

svētku pabalstiem” 6.2.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Ziemassvētku pabalstu – EUR 6,00 (seši euro 00 centi) apmēra 

dāvanu iegādei Zilupes novada pašvaldības bērniem, bērniem kuri apmeklē 

Zilupes novada vispārizglītojošās skolas un Zilupes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes, kuru kopējais skaits – 512. 

 

8.§ 

 

Par SIA “Zilupes VSAC” iesniegumu izskatīšanu 

Ziņo: A.Raka 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Zilupes VSAC”, reģ.Nr. 

40003257677, Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,  valdes locekles Alinas 

Rakas iesniegumu par grozījumiem statūtos. 



Pamatojoties uz 2015.gada 4.augustā pieņemtiem MK noteikumiem Nr.454 

“Noteikumi par publiskās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida 

statūtiem”, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA “Zilupes VSAC” statūtus jaunajā redakcijā. 

 

2. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Zilupes VSAC”, reģ.Nr. 

40003257677, Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,  valdes locekles Alinas 

Rakas iesniegumu par uzturēšanas maksas palielināšanu. 

Pamatojoties uz to, ka 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi 2012.gada 

13.marta MK noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un 

ārstniecības iestāžu pacientiem” attiecībā uz sociālās aprūpes institūcijām, kas 

palielinās izdevumus ēdināšanai, kā arī palielināsies minimālā mēnešalga valstī, kas 

palielinās personālā izdevumus, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

 

1. No 2016.gada 1.janvāra noteikt mēneša uzturēšanas maksu Ilgstošās aprūpes 

nodaļā 420,00 EUR apmērā. 

 

9.§ 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pēc adreses: Xxxx iela 9, dz.2, 

Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 

ceturtās daļas 6. punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā 

pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. 

pantā noteiktajā kārtībā.  

Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 45.panta pirmā 

daļa noteic, ka valsts dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, 

kā arī dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa 

īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai 

dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības 

pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi 

lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā 

īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā. Minētās normas mērķis ir 

nodrošināt, lai valsts dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi, kurus ir nepieciešams 

izmantot pašvaldības autonomās funkcijas – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem 



dzīvokļa jautājuma risināšanai – veikšanai, tiktu izmantoti attiecīgajai funkcijai nevis 

atsavināti privātpersonām. 

Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās 

daļas 6. punktu un šā likuma 45. panta pirmo daļu, pamatojoties uz Zilupes novada 

pašvaldības Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Zilupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - dzīvokli pēc adreses: Xxxx iela 9, dz.2, Zilupe, Zilupes novads, 

LV-5751. 

2. Zilupes novada pašvaldības domes Īpašuma atsavināšanas komisijai 

organizēt lēmuma 1. punktā minētā Zilupes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3. panta 

1.punkta normu, kas paredz, ka rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu 

līdzekļiem jābūt efektīvai un lietderīgai, tas ir: “… rīcībai jābūt tādai, lai 

mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu”. 

3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu 

apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domē. 

 

10.§ 

 

Par dzīvokļa īpašumu Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 

atsavināšanu 

Ziņo: I.Meikšāne 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par pārdošanas cenas 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam, kas pieder Zilupes novada pašvaldībai, 

pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ierakstu Zilupes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000013416-4. Pārdošanas objekta kadastra numurs 

6817 900 0335, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 75,6 m
2
 platībā, kā arī 7380/80080 

kopīpašuma domājamām daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra apzīmējums 

6817 002 0055) un palīgēkām, kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma 

kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts. Pēc sertificēta vērtētāja 

veiktā tirgus vērtības novērtējuma sniegtajiem datiem 2015. gada 14. maijā 

visiespējamākā objekta tirgus vērtība ir EUR 4400,00 (četri tūkstoši četri simti euro 

un nulle centi). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 17. punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 8. 

panta otro daļu, 10. panta pirmo daļu, 11. panta pirmo, otro un ceturto daļu, 12. pantu, 

15-18. pantu, 20.-25. pantu, 30.-32.pantu, 34.-36. pantu un Zilupes novada 

pašvaldības 2015. gada 29.aprīļa protokols Nr. 4, 30.§.  lēmumu “Par dzīvokļa 

īpašuma Lauku iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 nodošanu 

atsavināšanai”,  pamatojoties uz 2015.gada 10.marta Īpašuma atsavināšanas komisijas 

un 26.03.2015. Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 



L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma pēc adreses: Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-

5751, kadastra Nr. 6817 900 0335, kas ir 7380/80080 domājamā daļa no 

dzīvojamās mājas un zemes  6620 m
2
 kopplatībā, Xxxx iela 4 dz. 4, Zilupes 

no., LV-5751 četristabu dzīvokļa kopējā platība 75,60 m
2
 un dzīvojamā platība 

50,2 m
2
 nosacīto cenu EUR 4400,00 (četri tūkstoši četri simti euro un nulle 

centi). 

2. Atsavināt nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašuma pēc adreses: Xxxx iela 4 

dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, kadastra Nr. 6817 900 0335, kas ir 

7380/80080  domājamā  daļa  no  dzīvojamās   mājas   un    zemes   6620m
2
 

kopplatībā, Xxxx iela 4 dz. 4, Zilupes no., LV-5751 četristabu dzīvokļa kopējā 

platība 75,60 m
2
 to pārdodot īrniekam Vārds Uzvārds, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta: Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisijai nosūtīt īrniekam 

Vārds Uzvārds pēc adreses: Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, 

atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) nosūtīt šo lēmumu 

Vārds Uzvārds pēc adreses: Xxxx iela 4 dz.4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 

un Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisijai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

A. Borsukai. 

 

11.§ 

 

Par īres līguma noslēgšanu pēc adreses Dārza iela 8-5, Zilupē uz Vārds Uzvārds 

vārdā 

Ziņo: A.Peličeva 

Dome izskatīja jautājumu par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, kas atrodas pēc 

adreses Xxxx iela 8-5, Zilupe, Zilupes nov., uz Vārds Uzvārds, personas kods, vārdu. 

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem 

apstākļiem: 

1) Dzīvokļa īres līgums ir noslēgts uz Vārds Uzvārds, bet faktiski pēc adreses 

Xxxx iela 8-5 dzīvo Vārds Uzvārds; 

2) 16.01.2015. dzīvokļu komisija saņēma iesniegumu no Vārds Uzvārds par to, ka 

viņa atsakās no dzīvokļa pēc adreses Xxxx iela 8-5, un lūdz noslēgt līgumu uz 

V.Uzvārds vārdā; 

3)  05.11.2015. V.Uzvārds samaksāja parādu par komunāliem pakalpojumiem un 

iesniedza maksājuma kvīti no SIA “Zilupes LTD”; 

un 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”, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

 



1. Noslēgt īres līgumu, kas atrodas pēc adreses Xxxx iela 8-5, Zilupe, Zilupes nov., 

LV-5751, uz Vārds Uzvārds, personas kods, no 01.01.2016. 

2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.Uzvārds uz 

nenoteiktu laiku. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts 

viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības. 

3. Lēmumu izsniegt V.Uzvārds personīgi vai izsūtīt pa pastu. 

 

12.§ 

 

Par fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja fonda „Sibīrijas bērni”, 

Reģ.nr.40008057169, Graudu 41a, Rīga, LV-1058, lūgumu finansiāli atbalstīt fonda 

projektus. Pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ:  

1. Atteikt atbalstīt, jo 2015.gada budžetā nebija paredzēti līdzekļi šādu projektu 

atbalstam. 

2. Plānojot 2016.gada budžetu tiks pievērsta uzmanība šādam iespējam. 

 

13.§ 

 

Par grāmatu fonda inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu Zilupes vidusskolā 

un Pasienes struktūrvienībā 

Ziņo: A.Čekstere 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.03.2010.g. noteikumu Nr.317 

“Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām un Zilupes novada pašvaldības 

26.02.2015.g. domes sēdes lēmumu (prot.nr.2, 3.§) par grāmatu fonda inventarizāciju 

Zilupes vidusskolā un Pasienes struktūrvienībā, un Finanšu komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – 

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

 

1. Apstiprināt grāmatu fonda inventarizāciju Zilupes vidusskolas bibliotēkā, 

grāmatu eksemplāru skaits – 8280, kopsummā – 40 626,32 EUR. Iztrūkums – 

eksemplāru skaits – 23, kopsummā – 45,03 EUR. 

2. Apstiprināt grāmatu fonda inventarizāciju Zilupes vidusskolas Pasienes 

struktūrvienības bibliotēkā, grāmatu eksemplāru skaits – 2458, kopsummā – 

9 416,78 EUR. Iztrūkums – eksemplāru skaits – 11, kopsummā – 41,38 EUR. 

3. Inventarizācijas konstatēto iztrūkumu – 86,41 EUR kopsummā norakstīt 

tekošā gada izdevumos. 

 

14.§ 

 

Par platību apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes 

vienībām 

Ziņo: V.Vaļdens 



 

Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 16.oktobrī saņēma Valsts zemes 

dienesta Latgales reģionālas nodaļas Rēzeknes biroja elektronisko vēstuli „Par 

informācijas sniegšanu”, kurā lūgts precizēt Zilupes novada pašvaldībai 

lietojumā/valdījumā esošām zemes vienībām platības un pieņemt attiecīgu lēmumu 

par zemes platību apstiprināšanu, un iesniegt to VZD Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes birojā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi” sestās nodaļas 132.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68960030225 

„Pagasta Ceļi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. platību – 0,4167 ha. 

2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68960030226 

„Pagasta Ceļi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. platību – 0,1277 ha. 

3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68640020319 

„Pagasta Ceļi”, Lauderu pag., Zilupes nov. platību – 0,35 ha. 

4. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68840070222 

„Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov. platību – 0,3574 ha. 

5. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 68840070224 

„Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov. platību – 0,0118 ha. 

 

15.§ 
 

Par Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.6. 

9.§) „Par zemes pārreģistrēšanu” atcelšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

Ar Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.6.9.§) „Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz 

mantojamo zemi no Vārds Uzvārds uz dēla Vārds Uzvārds vārda 12,2 ha kopplatībā 

„Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

Vārds Uzvārds nebija ieguvusi mantošanas tiesības pēc viņa tēva Vārds 

Uzvārds nāves un uz mantojamo zemi 12,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 

68960020092, 68960020093 un 68960020210 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

 Latvijas Republikas likuma “Administratīvā procesa likums” 86.panta otrās 

daļas 1.punkts „Prettiesiska administratīvā akta atcelšana”, nosaka, ka adresātam 

labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja ir vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts 

apstiprina vai piešķir. 

 Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija 

sēdes lēmumu (protokols Nr.6.9.§) „Par zemes pārreģistrēšanu”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

“Administratīvā procesa likums” 86.panta otrās daļas 1.punktu „Prettiesiska 

administratīvā akta atcelšana”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, 



T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes pašvaldības novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.6.9.§) „Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas 

tiesības uz mantojamo zemi no Vārds Uzvārds uz dēla Vārds Uzvārds vārda 

12,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 68960020092, 68960020093 un 

68960020210 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 

76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas 

Rēzeknes tiesu namā. 

 

17.§ 
 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu 

piešķiršanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, deklarētā adrese „Xxxx”, Pasiene, Pasienes pag., 

Zilupes nov., 09.11.2015.g. iesniegumu, reģ. 09.11.2015. ar Nr.1.3.11/221, par zemes 

vienības platībā 12,0 ha ar kadastra apzīmējumu 68840050050 atdalīšanu no 

nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840050010 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes 

nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā 

no zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68840050050, „Xxxx”, Pasienes pag., 

Zilupes nov. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību platībā 12,0 

ha ar kadastra apzīmējumu 68840050050 no nekustāmā īpašuma ar kadastra 

numuru 68840050010 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..  

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 

platībā 12,0 ha ar kadastra apzīmējumu 68840050050, piešķirt jaunu īpašuma 

nosaukumu „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

 

18.§ 
 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta „Xxxx”, 

Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., 20.11.2015. iesniegumu, reģ. 23.11.2015. ar 

Nr.1.3.11/333, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 5,6 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 68640050041 Lauderu pag., Zilupes nov., kura ir ieskaitīta 

rezerves zemes fondā.  



Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa 

likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt 

jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo 

normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst 

atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz 

piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas 

tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz 

gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir 

jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 

17.panta pirmā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās pašvaldības vārda. 

Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 

17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā 

daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas 

zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz 

vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 

iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek 

piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.  

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 

otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī 

tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos 

noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa 

likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības 

likums” trešās nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes pašvaldības novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā neapbūvētu zemes vienību 5,6 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68640050041 Lauderu pag., Zilupes nov., 

termiņā no 2015.gada 1.decembra līdz 2017.gada 30.novembrim. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, uz neapbūvētu 

zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68640050041 Lauderu 

pag., Zilupes nov. uz diviem gadiem. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962


4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas 

Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 

konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

19.§ 
 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējā 

apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam VAĻDENAM no 25.11.2014.gada.  

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otru 

daļu, 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 3.3., 3.4.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, T.Semjonova, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, N.Jefimovs), 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: 

 

1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam 

Vitālijam Vaļdenam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 25.11.2015. līdz 

22.12.2015., uz četrām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no 

21.03.2014. līdz 20.03.2015.  

2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam 

Vitālijam Vaļdenam vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 

50 (piecdesmit) procentu apmērā no mēnešalgas. 

 

20.§ 
 

Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 



Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

4.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes pašvaldības novada dome 

NOLEMJ: 

   

1. Atzīt, ka zemes vienība 0,4167 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68960030225 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

2. Atzīt, ka zemes vienība 0,1277 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68960030226 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

3. Atzīt, ka zemes vienība 0,0375 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68840070215 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

4. Atzīt, ka zemes vienība 0,1390 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68840070220 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

5. Atzīt, ka zemes vienība 0,3574 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68840070222 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

6. Atzīt, ka zemes vienība 0,0118 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68840070224 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pagasta Ceļi”, 

Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

 

 

21.§ 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvojamās mājas pēc adreses Meža iela 

18, Zilupe, Zilupes novads dzīvokļu skaita precizēšanu 

Ziņo: B.Čebotāre 

 

Zilupes novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā māja pēc adreses Meža iela 

18, Zilupe tika ierakstīta zemesgrāmatā- Zemesgrāmatas apliecība, Zilupes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.216, žurnāla Nr. 1264, Lēmuma datums 

29.05.2000.gada. 

Īpašuma apzīmējums kadastrā: 6817-002-033. Objekts sastāv: 

1. No zemes gabala ar kadastra numuru 6817-002-0033 2824 kv.m. 

2. Uz zemes gabala atrodas divstāvu dzīvojamā ēķa ar 7 dzīvokļu īpašumiem. 

(saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1) un palīgceltne (saskaņā 

ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.2  



2000. gadā pie Objekta ierakstīšanas zemesgrāmatā dzīvojamā māja bija 

kopmītnes tipa- sakarā ar to, uzskatē bija septiņi dzīvokļa īpašumi.  

Uzsākot privatizāciju 2000.gada jūlijā tika noņemts kopmītnes statuss- uz 

izpirkšanu par sertifikātiem nodoti tika četri dzīvokļi nr. 1; nr 2; nr 3; nr 4. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – 

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

 

1. Veikt grozījumus zemesgrāmatā otrā punktā: 

2. Uz zemes gabala atrodas divstāvu dzīvojamā  ēka ar 4 dzīvokļu īpašumiem. 

(nr 1, nr2, nr 3, nr 4)  Objektā- dzīvojamā mājā pēc adreses Zilupe, Meža iela 

18. 

 

22.§ 

 

Par precizējumiem Amatu sarakstā 

Ziņo: A.Borsuka 

 

 Pamatojoties uz skolotāja nedēļas darba slodzi, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

pašvaldības novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt Zilupes MSS amatu sarakstā no 01.09.20105. sekojošus precizējumus: 

1) Amatā skolotājs mainīt vienību skaitu no 0,75 uz 1,54; 

2) Un mainīt mēneša algu no 860,7 EUR uz 420,0 EUR, mēneša algas 

fonds paliek nemainīgs. 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja: I.Meikšāne 

 

 


