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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Raiľa ielā 13, Zilupē, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315 

Uzľēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, 

AS „GE Money Bank”, norēķinu konts LV33BATR0051201952000 

Zilupes norēķinu grupa, Bankas kods BATRLV2X018 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 10 

Zilupē   2010.gada 29.oktobrī 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no 
01.10.2010. – 28.10.2010.

2. Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu.”

3. LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
iesnieguma izskatīšana.

4. Par sociālā dienesta struktūras apstiprināšanu.

5. Par automašīnas „AUDI 100” norakstīšanu no bilances uzskaites.

6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Avenes, „Rožumāja”,

„Bērzlejas”, „Skribas”, „Akmeľi”, „Akmeľkaļi”, „Āres”, „Dreiski”,

„Iedzelme”, „Zvārguļi”, „Neaizmirstule”, „Skorpions”, „Irbenes”.

7. Par privatizācijas sertifikātu atgriešanu M.Čerkovskai.

8. SIA” Ravesta” iesnieguma izskatīšana.

9. Par zemes    platības precizēšanu Vārds Uzvārds  zemes īpašumam 
„Vientuļnieki”.

10.Par izmaiľām pārskata plānā „MAĻVA”.

11.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

12.Par NĪN nekustamajam īpašumam „Gauja”.

13.Par skolēnu ziemas brīvdienām Zilupes vidusskolā.

14.Par darba slodzes palielināšanu attīrīšanas iekārtu mehāniķim.

15.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds. 



16. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

17. Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.

18. Par pašvaldības domes lēmuma atcelšanu.

19. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centra darbības

nodrošināšanai pašvaldībā”.

20. Par SIA ”Zilupes LTD” valdes locekļa vēlēšanām.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs     Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās – 

Deputāti: 

Sergejs FENČENKO 

Marija MEIKŠĀNE 

Ludmila MATVEJENKO 

Taisa SEMJONOVA 

Nikolajs JEFIMOVS 

    Leonīds OSIPOVS  

Vitālijs VAĻDENS 

Vasīlijs SOTČENKO 

Vladimirs ĽIKITINS 

Gun\ārs SMUĻKO 

  Pieaicināti:  

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja  Jeļena VOITKEVIČA 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

“Ludzas Zeme” redaktore  

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

Sergejs VANZOVIČS 

1§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.10.2010. – 

28.10.2010. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes

lēmumu izpildes gaitu no 01.10.2010. – 29.10.2010.
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Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”. 

Ziľo J.Bondarenko 

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

46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par valsts

budžetu 2010.gadam”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,

O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,

N.Jefimovs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome

nolemj:

Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 10 „ Par grozījumiem 

Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”: 

1. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir

brīvi pieejami Zilupes novada domes ēkā un Zaļesjes pagasta administrācijas

ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta pārvaldes ēkā.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 10 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”. 

3& 

LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesnieguma 

izskatīšana. 

      Ziľo A.RAKA 

Izskatot LR Veselības Ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 30.09.2010. 

vēstuli par telpām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izvietošanai, jo NMP 

dienesta skatījumā nomāto telpu pašreizējais tehniskais stāvoklis nav pilnībā piemērots NMP 

brigādes darbam, un NMP dienests nav ieinteresēts veikt ieguldījumus pašvaldības īpašumā, 

vienlaicīgi maksājot salīdzinoši lielus telpu izmantošanas maksājumus. Līdz ar to NMP 

dienests lūdz Zilupes novada domi izskatīt iespēju piedāvāt NMP dienestam nomā vai 

bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) citas, kvadratūras ziľā līdzvērtīgas (~ 70kv.m.) telpas 

NMP brigādes izvietošanai Zilupē. 

 Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

Zilupes novada pašvaldības dome skatīja 28.07.2010.domes sēdē LR Veselības Ministrijas 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 15.07.2010. lūgumu par nomas maksas 

samazināšanu, jo NMP plānoja veikt logu nomaiľas darbus, jo viľu skatījumā NMP dienesta 

iznomāto telpu logi ir kritiskā stāvoklī un telpu pašreizējais tehniskais stāvoklis nav pilnībā 

piemērots NMP brigādes darbam, tādā veidā ieguldot pašvaldības īpašumā līdzekļus LVL 

1586,88 apmērā, līdz ar to samazinot nomas maksu. 

28.07.2010.domes sēdē pašvaldība pieľēma lēmumu „Atstāt bez grozījumiem līdz 

30.09.2012. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kurš noslēgts starp SIA ”Zilupes veselības un 

sociālās aprūpes centrs” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu,” jo saskaľā ar 

30.09.2009.noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līguma 1.4.punktu: 

 iznomāto telpu stāvoklis Nomniekam bija zināms un viľš pieľēma telpas tādā stāvoklī, 

kādā tās ir nodošanas – pieľemšanas parakstīšanas dienā, neceļot par tām iebildumus. 



4.4. punktu – nomniekam ir tiesības veikt par saviem līdzekļiem iznomājamo telpu kārtējo 

remontu. 

01.10.2009.parakstot telpu pieľemšanas – nodošanas aktu nomnieks bija iepazīstināts ar 

telpu faktisko stāvokli un nomniekam nebija pretenziju attiecībā uz telpu stāvokli. 

Zilupes novada dome, pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR - 11 deputāti (S.Fenčenko, O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, V.Ľikitins, G.Smuļo), PRET - nav,

ATTURAS - nav, nolemj:

NMP dienesta iesniegumu skatīt vēlreiz pēc tā, kad pašvaldībai būs iespēj 

piedāvāt telpas NMP brigādes izvietošanai Zilupē. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas iela 6, LV-

1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par sociālā dienesta struktūras apstiprināšanu. 

Ziľo V.VOITKEVIČA 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro 

daļu, Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (S.Fenčenko, O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, V.Ľikitins, G.Smuļo), PRET

- nav, ATTURAS - nav, nolemj:

 Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūru. 

(1.pielikumā).  

5& 

Par automašīnas „AUDI 100” norakstīšanu no bilances uzskaites. 

Ziņo J.BONDARENKO 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes grāmatvedes Ľ.Lazarevas 28.10.2010.iesniegumu 

par Pasienes pagasta pārvaldei piederošās automašīnu „AUDI 100”, inv.nr.66, atlikusī vērtība 

272,40 Ls norakstīšanu no pašvaldības bilances uzskaites, jo mašīna netiek izmantota dienesta 

vajadzībām, turpmākās izmaksas automašīnas uzturēšanai būs nelietderīgas, jo šīs izmaksas 

radīs zaudējumus. 

Balstoties uz Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes 

atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Norakstīt no bilances uzskaites:

Pasienes pagasta pārvaldei piederošo automašīnu „AUDI 100”, inv.nr.66, atlikusī

vērtība 272,40 Ls.
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Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Avenes, „Rožumāja”, „Bērzlejas”, 

„Skribas”, „Akmeņi”, „Akmeņkaļi”, „Āres”, „Dreiski”, „Iedzelme”, „Zvārguļi”, 

„Neaizmirstule”, „Skorpions”, „Irbenes”. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

6.I.



1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Z/s „KRISTINKI”, Reģ.nr.42401016110, 
direktora Vārds Uzvārds 26.10.2010. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Avenes”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republi            kas likuma ,,Par                                                         
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Avenes”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.2. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds 05.10.2010. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu ,,Rožumāja”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas             likuma ,,Par 
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,  

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Rožumāja”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.3. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds 22.10.2010. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu ,,Bērzlejas”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma                ,,Par 
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Bērzlejas”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.4. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 18.10.2010. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Akmeľi”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma           ,,Par 
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( 

O.Agafonovs), nolemj: 



      atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Akmeņi”. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.5. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 18.10.2010. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu ,,Akmeľkaļi”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma                  ,,Par 
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Akmeņkaļi”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.6. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātā notāra Vārds 
Uzvārds, 11.10.2010.Nr.1676 iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem ,,Āres” Lauderu pagasts, Zilupes 

novads un nekustamo īpašumu „Dreiski” Lauderu pagasts, Zilupes novads. 
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus

apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma ,,Par

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10

deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Āres” un nekustamo īpašumu

„Dreiski”. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

6.7. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātā notāra Vārds 
Uzvārds, 11.10.2010.Nr.1669 iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem ,,Iedzelme” Lauderu pagasts, Zilupes 

novads, nekustamo īpašumu „Zvārguļi” Lauderu pagasts, Zilupes novads, nekustamo 

īpašumu „Neaimirstule” Lauderu pagasts, Zilupes novads, „Skorpions” Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, nekustamo īpašumu „Irbenes” Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus

apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma ,,Par

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10

deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs),

nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Iedzelme” Lauderu pagasts,

Zilupes novads, nekustamo īpašumu „Zvārguļi” Lauderu pagasts, Zilupes novads, 

nekustamo īpašumu „Neaimirstule” Lauderu pagasts, Zilupes novads, „Skorpions” 

Lauderu pagasts, Zilupes novads, nekustamo īpašumu „Irbenes” Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.



6.8. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 22.10.2010. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Skrības”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus 
apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma                  ,,Par 
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS –1 ( O.Agafonovs), 
nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Skrības”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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Par privatizācijas sertifikātu atgriešanu Vārds Uzvārds. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

Izskatot Vārds Uzvārds  24.09.2010.iesniegumu par sertifikātu atgriešanu uz viľas 

sertifikātu kontu, kuri tika pārskaitīt Latvijas Hipotēku un zemes bankas sertifikātu kontā. 

Izvērtējot situāciju un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” un Zilupes novada domes F   inanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 28.oktobra 

sēdes atzinumu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS -

nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par privatizācijas sertifikātu atgriešanu Vārds Uzvārds.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 
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SIA” Ravesta” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot SIA”RAVESTA” Reģ.nr.42403023579, valdes priekšsēdētājas Vārds 
Uzvārds, 29.10.2010.iesniegumu, par atļauju atvērt veikalu grāmatu, kancelejas preču, 

rotaļlietu tirdzniecību pēc adreses Stacijas ielā 6, Zilupē. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 
N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par SIA”RAVESTA”, Reģ.nr.42403023579 veikala atvēršanu Stacijas ielā 
6, Zilupē.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
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Par zemes platības precizēšanu Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

9.1. Izskatot VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks”, Reģ.nr.40003783960, Rēzeknes biroja, Dārzu 

ielā 18, Rēzeknē, LV-4601, biroja vadītāja Vārds Uzvārds 20.10.2010.lūgumu par lēmumu 

par platības precizēšanu Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, ar kad.nr.6864-006-0021 un apgrūtinājumu noteikšanu. 

Izvērtējot situāciju, VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks” sagatavoto Zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes lietošanu un 

ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes 
novada dome nolemj:

Precizēt Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, Zilupes novads, 

kad.nr.6864-006-0021 platību.

Apstiprināt zemes gabala „Vientuļnieki”, kad.nr.6864-006-0021 zemes kopplatību 3,26 
ha platībā, Lauderu pagasts, Zilupes novads.

1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 3,26 ha, ar kadastra Nr.6864-006-0021 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

161203 – pierobeža – 3,26 ha 

2.Zemes izmantošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kods 0101).

9.2. Izskatot VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks”, Reģ.nr.40003783960, Rēzeknes biroja, Dārzu 

ielā 18, Rēzeknē, LV-4601, biroja vadītāja Vārds Uzvārds 20.10.2010.lūgumu par lēmumu 

par platības precizēšanu Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, ar kad.nr.6864-001-0046 un apgrūtinājumu noteikšanu. 

Izvērtējot situāciju, VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks” sagatavoto Zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes lietošanu un 

ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes 
novada dome nolemj:

Precizēt Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, Zilupes novads, 

kad.nr.6864-001-0046 platību.

Apstiprināt zemes gabala „Vientuļnieki”, kad.nr.6864-001-0046 zemes kopplatību 11,34 
ha platībā, Lauderu pagasts, Zilupes novads.

1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 11,34 ha, ar kadastra Nr.6864-001-0046 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem V517 un pašvaldību autoceļiem – 

0,62 ha; 

12050102 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 20 kilovolti – 1,39 ha; 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,25 

ha 

161203 – pierobeža -11,34 ha. 

2.Zemes izmantošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kods 0101).

9.3. Izskatot VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks”, Reģ.nr.40003783960, Rēzeknes biroja, Dārzu 

ielā 18, Rēzeknē, LV-4601, biroja vadītāja Vārds Uzvārds 20.10.2010.lūgumu par lēmumu 

par 



platības precizēšanu Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, ar kad.nr.6864-006-0147 un apgrūtinājumu noteikšanu. 

Izvērtējot situāciju, VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks” sagatavoto Zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes lietošanu un 

ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes 
novada dome nolemj:

Precizēt Vārds Uzvārds zemes īpašumam „Vientuļnieki”, Lauderu pagasts, Zilupes novads, 

kad.nr.6864-006-0021 platību.

Apstiprināt zemes gabala „Vientuļnieki”, kad.nr.6864-006-0147 zemes kopplatību 4,57 
ha platībā, Lauderu pagasts, Zilupes novads.

1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 4,57 ha, ar kadastra Nr.6864-006-0147 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

161203 – pierobeža – 4,57 ha. 

2.Zemes izmantošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kods 0101).
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 Par izmaiņām pārskata plānā „MAĻVA”. 

Ziņo   M.MEIKŠĀNE 

Pamatojoties uz SIA”METRUM” sastādīto Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu 

plānu zemes gabalam „MAĻVA” ar kad.apzīmējumu 6896-003-0128 Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, tiek mainīta zemes gabala konfigurācija. 

Balstoties uz 20.11.1991.likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un 

20.03.2007. MK Noteikumiem Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 

noteikšanu”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 

L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,

G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada dome nolemj:

Apstiprināt konfigurācijas izmaiņas zemes gabalam „MAĻVA”, kad.apzīmējums 6896-

003-0125, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, kad.nr.6896-003-0128, platība 1,8 ha.

11.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

 11.1. Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 21.10.2010. 

iesniegumu, reģ. 21.10.2010. ar Nr.285, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes 

gabalu 4300 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0116. Uz zemes gabala ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu un 8.panta sesto 

daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS -nav, 

nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 



  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.2.Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 

19.10.2010.iesniegumu, reģ. 20.10.2010. ar Nr.284, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu 840 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0215. Uz zemes 

gabala ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu un 8.panta sesto 

daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS -

nav, nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.3. Izskatot personas, Vārds Uzvārds dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 

12.10.2010.iesniegumu, reģ. 12.10.2010. ar Nr.279, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu 390 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 6817 003 0322.  Uz zemes 

gabala ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu un 8.panta sesto 

daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS -nav, 

nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.4. Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

06.10.2010.iesniegumu, reģ. 16.10.2010. ar Nr.276, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu 0,04 ha platībā, kadastra apzīmējums 6884 001 0310.  Uz zemes 

gabala ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu un 8.panta sesto 

daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS -

nav, nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.5. Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 

08.10.2010.iesniegumu, reģ. 08.10.2010. ar Nr.278, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu 988 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 6817 002 0228.  Uz zemes 

gabala ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu un 8.panta sesto 

daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 



28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS -

nav, nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 
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Par NĪN nekustamajam īpašumam „Gauja”. 

Ziņo V.KUDRJAŠOVA 

Izskatot Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas Vijas Kudrjašovas 29.10 

2010.iesniegumu par NĪN parādu 41,62 Ls summā norakstīšanu MDO GROUP SIA, 

Reģ.nr.40003804232, sakarā ar īpašnieka maiľu īpašumam „Gauja” veicot bankrota 

procedūru. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 3,4 

punktā paredzēto, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 

L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko,

V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Norakstīt nekustamā īpašuma „Gauja” iepriekšējā īpašnieka MDO GROUP SIA,

Reģ.nr.40003804232, NĪN parādu 41,62 Ls kopsummā.
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Par skolēnu ziemas brīvdienām Zilupes vidusskolā. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Zilupes vidusskolas, Reģ.nr.4213900476 direktores R.Iļjinas 29.10.2010. 

Nr.1-11/44 iesniegumu par atļauju pagarināt ziemas brīvdienas par divām dienām ( no 

2010.gada 27.decembra līdz 2011.gada 07.janvārim), atstrādājot mācību stundas līdz 

2011.gada 07.februārim. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,

N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada

pašvaldības dome, nolemj:

Atļaut pagarināt Zilupes vidusskolai ziemas brīvdienas par divām dienām ( no 

2010.gada 27.decembra līdz 2011.gada 07.janvārim), atstrādājot mācību stundas līdz 

2011.gada 07.februārim. 
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Par darba slodzes palielināšanu attīrīšanas iekārtu mehāniķim. 

Ziņo S.MARČENOKA 

Izskatot Pasienes ciema attīrīšanas iekārtu mehāniķa Vārds Uzvārds 27.10.2010.iesniegumu 

par atalgojuma palielināšanu no 0,25 uz 0,5 no minimālās darba algas, jo darba slodze ir 

palielinājusies. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 28.10.2010.atzinuma,  atklāti balsojot: 

PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, 



M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav,

ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Sākot ar 01.11.2010. palielināt darba slodzi Pasienes ciema attīrīšanas iekārtu mehāniķim no

0,25 uz 0,5 (no minimālās darba algas).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds 

     Ziņo M.MEIKŠĀNE 

    15.1. Pamatojoties uz 21.06.1991. LR likuma „Par zemes lietošanu un ierīcību” 33.a 

10.punkta prasībām, 16.06.2005. LR likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma”25.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot: 
PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, 
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Izbeigt zemes lietošanas tiesības  Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx. uz zemes gabalu  

platībā 0,15 ha, kad.nr.6896-003-0194  atrodas Savelenki c., Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads.

1.2.Izbrīvējušos zemes gabalu ar kad.nr.6896-003-0194, platība 0,15 ha ieskaitīt

pašvaldībai piederošā zeme. 

2. Līdz 01.12.2010. ar augšminēto personu noslēgt Zemes nomas līgumu.

15.2. Pamatojoties uz 21.06.1991. LR likuma „Par zemes lietošanu un ierīcību” 33.a 

10.punkta prasībām, 16.06.2005. LR likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma”25.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti

balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko,

V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins),

PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Izbeigt zemes lietošanas tiesības  Vārds Uzvārds dzim.xx.xx.xxxx.. uz zemes gabalu  

platībā 11,9 ha, kad.nr.6884-005-0013  atrodas „Milži”, s.Biksi, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads. 

2.2.Izbrīvējušos zemes gabalu ar kad.nr.6884-005-0013, platība 11,9 ha ieskaitīt 

pašvaldībai piederošā zeme. 

3. Līdz 01.12.2010. ar personu Vārds Uzvārds noslēgt Zemes nomas līgumu.
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo G.SMUĻKO 

16.1. Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese Zilupē, Zilupes novads, 19.10.2010.iesniegumu par 

viľa ģimenes uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas rindā. 

Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jāņa Griškas uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 



16.2. Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads, 

01.10.2010.iesniegumu par dzīvokļa adrese , Zilupē, izdalīšanu viľa ģimenei. 

Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 

deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
nolemj:

Pieľemt lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

17& 

Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

17.1. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 30.09.2010.sēdes (protokols nr.9,10&) 

lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko),

PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

Veikt 30.09.2010.sēdes (protokols nr.9,10&) lēmumā sekojošus labojumus: 

1. kad.nr.6817-002-0034 svītrot.

2. labot zemes gabala platību no 340 kv.m. uz 300 kv.m.

3. papildināt lēmuma 1.punktu „Izbeigt personas Vārds Uzvārds lietošanas tiesības uz 

zemes gabalu 300 kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-002-0223.”

4. papildināt lēmuma 1.punktu „Izbeigt personas Vārds Uzvārds lietošanas tiesības uz 
zemes gabalu 500 kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-002-0223.” 

Pielikumā: lēmums ar labojumiem. 

17.2. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 03.09.2010.sēdes (protokols nr.8,10&) 

lēmumā nav norādīts par zemes piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz Administratīvā 

procesa likuma 72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko,

V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome

nolemj:

Papildināt lēmumu ar punktu : 

„Zemes gabals ir piekrītošs pašvaldībai.” 

Pielikumā: lēmums ar labojumiem. 

18& 

Par pašvaldības domes lēmuma atcelšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas 23.09.2010.Lēmumu Nr.15-5-L1/9 „Par kadastra 

objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu” attiecībā Zilupes novada 

pašvaldības 28.07.2010.lēmuma „Par zemes izpirkšanu”. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 



Sakarā ar to, ka 2007.gada 5.novembra lēmumu (sēdes protokols nr.10) „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” Vārds Uzvārds jau tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kad.nr.6896-004-0042  8,00 ha platībā Zaļesjes pagastā. 

Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds augstāk minētā zemes vienība netika piešķirta lietošanā. 

Līdz ar to 2010.gada 28.jūlija Zilupes novada pašvaldības lēmums Nr.7 „Par zemes 

izpirkšanu” ir pretrunā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. 

Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un 

Administratīvā procesa likuma 72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: Atcelt 

2010.gada 28.jūlija Zilupes novada pašvaldības lēmumu Nr.7 „Par zemes izpirkšanu”.

19& 

Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai 

pašvaldībā”. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Konkursa organizētājs – Izglītības un zinātnes ministrija organizē Atklāto projektu 

konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. Organizēšanas 

pamats – Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 1.4.apakšsadaļa „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu 

pieejamību”. 

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot Ministru 

kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta 

finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu 

pieľemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni”.   

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiľš – 2010.gada 22.novembris līdz plkst.17.00.  

 Projektu īstenošanas uzsākšanas termiľš – 2010.gada 15.decembris. 

Projekta īstenošanas termiľš – 2011.gada 31.maijs. 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko),

PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

Piedalīties projektu konkursā „ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAS

NODROŠINĀŠANAI PAŠVALDĪBĀ”.

20& 

Par SIA ”Zilupes LTD” valdes locekļa vēlēšanām. 

     Ziņo V.FITISOVS 

Dome uzklausīja V.Fitisova ziľojumu par stāvokli SIA ”Zilupes LTD” 

Reģ.nr.LV46803003381. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju: 

1. ka valdes loceklim Valērijam Fitisovam 07.11.2010.izbeidzas termiľš, uz kuru viľš

tika ievēlēts par SIA ”Zilupes LTD” un vēlas turpināt darbu;

2. uz SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa amatu nav pieteicies neviens pretendents.

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Komerclikuma 224.panta 1.daļu, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, 



L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Ievēlēt Valēriju Fitisovu, personas kods xxxxxx, par SIA ”Zilupes LTD” valdes locekli 

no 2010.gada 08.novembra uz 3 gadiem. Valērija Fitisova rakstveida piekrišana ir dota. 

Šķēršļu amata ieņemšanai nav. 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.16.00 

 
Sēdi vadīja                                                                         O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                        A.Borsuka 

 

 

 
 




