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LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751
tālrunis 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Zilupē

2011.gada 27.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no
01.01.2011. – 27.01.2011.
2. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
3. Par bāriľtiesas locekļu vēlēšanām.
4. Par 2011.gada tautas skaitīšanu.
5. Par Latvijas mēroga foto konkursu „Latvijas fotogrāfi atklāj
Latgali”.
6. Par zemes vienībām, par kurām līdz 31.08.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu.
7. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.
8. Par zemes īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
10. Par lietojumā piešķirtās zemes kopplatību, apgrūtinājumiem un
servitūta tiesībām.
11.Par informācijas precizēšanu.
12.Par dzīvokļu komisijas izveidi.
13.Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu.

14.Degvielas patēriľa normu apstiprināšana.
15.Par pašvaldības kustāmās mantas- pasaţieru autobusa MERCEDES
BENZ SPRINTER 313 –atsavināšanu.
16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
17.Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6896-007-0075, pēc adreses adrese, Čivčiši c., pagasts, Zaļesjes
Zilupes novads nosacītās cenas apstiprināšanu.
18. Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
19. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
20. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
ievērošanas kontroli.
21. Par darba algas paaugstinājumu SIA”BIDRIJA” valdes loceklim.
22. Lauderu Svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo draudzes
iesnieguma izskatīšana.
23. Par atalgojumu palielinoties darba apjomam.
24. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas izveidi.
25.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē” apstiprināšanu.
26. Par pašvaldības finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībai projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Zilupē”.
27. Par galvojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē.”
28. Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē” akceptēšanu.
29.Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka
Piedalās –
Deputāti:
Sergejs VANZOVIČS
Marija MEIKŠĀNE
Ludmila MATVEJENKO
Gunārs SMUĻKO
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vitālijs VAĻDENS
Vasīlijs SOTČENKO
Vladimirs ĽIKITINS
Sergejs FENČENKO

Oļegs AGAFONOVS

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
Zilupes vidusskolas direktore Regīna IĻJINA
TN direktore Ineses PERTAJA
Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadeţda ĻEMEŠEVA
Zilupes MMS direktore Vera DOREIKO-SINKEVIČA
Pašvaldības izglītības speciāliste Jeļena VELIGURSKA
“Ludzas Zeme” redaktore
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Taisa SEMJONOVA - slima

1§
Pārskats par paveikto darbu un padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.01.2011. –
27.01.2011.
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, V.Ľikitins,
G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
1. Pieľemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.01.2011. – 27.01.2011.

2&
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo J.BONDARENKO, L.AĻBREHTE
II.I. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību
budţetiem”, „Par valsts budţetu 2011.gadam”, 21.12.2010.gada Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieľēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības pamatbudţetu 2011.gadam:
1.1. I E Ľ Ē M U M O S Ls 1551806.-, kā arī sadalījumu pa ieľēmumu

veidiem saskaľā ar 1.pielikumu.
1.2. IZ D E V U M O S Ls 1664795-, kā arī sadalījumu pēc funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām, saskaľā ar 2.pielikumu.
1.3. Pamatbudţeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2011.g. Ls
164383,1.4. Finansēšanas sadaļu saskaľā ar 3.pielikumu.
1.5. Informāciju par pašvaldības parādu saistībām pēc stāvokļa uz
01.01.2011.,saskaľā ar 4.pielikumu.
1.6. Paskaidrojuma rakstu par 2011.gada budţetu un pašvaldības uzdevumiem
turpmākajos gados, saskaľā ar 5.pielikumu.
2. Apstiprināt pašvaldības speciālo budţetu 2011.gadam:
2.1. I E Ľ Ē M U M O S Ls

60316,-

2.2. I Z D E V U M O S Ls

62280,- kā arī sadalījumu pēc ekonomiskajām

kategorijām saskaľā ar 6.pielikumu.
2.3. Speciālā budţeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2011.g.
1964 Ls
3. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budţeta ieľēmumu
neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budţeta iestādes un pasākumus proporcionāli
budţeta ieľēmumu izpildei.
4.

Gadījumos,

kad

budţeta

līdzekļu

izlietojums

noteiktiem

mērķiem

(mērķdotācijas, valsts iestāţu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam
mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus,
centralizētai grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos
veikt nepieciešamos maksājumus.
5. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības
budţeta iestāţu budţeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs
veikt grozījumus starp budţeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām kodu: „1000 - atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 –
pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos
paredzētās apropriācijas ietvaros.
6. Budţeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu
pašvaldības budţeta līdzekļu izlietojumu tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo
pašvaldības funkciju izpildi.

7. Apstiprināt Amatu sarakstu 2011.gadam.
II.II.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 1.un
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 43.pantu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Zilupes novadā”.
II.III.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2011 „Nodeva par reklāmas materiālu,
izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā.”
II.IV.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2011 „Par reklāmas materiālu, izkārtľu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes
novada administratīvajā teritorijā.”
II.V.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2011 „ Par vienreizēju apbadīšanas
pabalstu”.
II.VI.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2011 „Par vienreizēju pabalstu
personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”.
II.VII.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, MK
19.12.2006.noteikumu Nr.1036 „Audţuģimeľu noteikumi” 43.pantu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2011 „Par Zilupes novada
pašvaldības palīdzību audţuģimenēm”.
II.VIII.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un
43.panta pirmo daļu, MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimens aprūpes beigšanās 27., 29., 30., 31., 31.¹, 32.²36.¹
punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8/2011 „Par Zilupes novada pašvaldības
pabalstiem bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”.
II.IX
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo un ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 9/2011 „Par svētku pabalstu politiski
represētājām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem.”
II.X.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 10/2011 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei,
sakarā ar bērna piedzimšanu”.
II.XI.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 24.pantu, 26.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.11/2011 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Zilupes novadā”.
II.XII.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo un ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,

V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12/2011 „Par vienreizēju pabalstu samaksai
par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai.”
II.XIII.
Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
3.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.panta pirmo daļu, MK 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.13/2011 „Par palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā”.
II.XIV.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, atklāti
balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.14/2011 „Par svētku pabalstiem”.

3&
Par bāriľtiesas locekļu vēlēšanām.
Ziņo J.VOITKEVIČA
Izskatot Ainas AGAKI, Zilupes novada bāriľtiesas priekšsēdētājas iesniegumu
par pilnvarojuma tiesību pagarinājumu bāriľtiesas locekļiem Ludmilai Sļadzei, Ľinai
Rubīnai un Nadeţdi Ļemeševai jo viľam 26.01.2011.izbeidzas tiesības būt par
bāriľtiesas loceklēm. Balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 26.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Ievēlēt Ludmilu SĻADZI par Zilupes novada bāriľtiesas locekli no
27.01.2011. uz 5 gadiem līdz 26.01.2016.
Ievēlēt Ľinu RUBĪNU par Zilupes novada bāriľtiesas locekli no
27.01.2011. uz 5 gadiem līdz 26.01.2016.
Ievēlēt Nadeţdu ĻEMEŠEVU par Zilupes novada bāriľtiesas locekli no
27.01.2011. uz 5 gadiem līdz 26.01.2016.

4&
Par 2011.gada tautas skaitīšanu.
Ziņo V.VAĻDENS

Sakarā ar to, ka no 2011.gada 1.marta līdz 31 maijam tiks organizēta tautas
skaitīšana, kurs mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu,
nodarbošanos, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem, nepieciešams katrā
republikas pilsētā vai novadā nozīmēt par tautas skaitīšanu atbildīgo personu, kura būs
pašvaldības kontaktpersona tautas skaitīšanas laikā.
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Nozīmēt par tautas skaitīšanu atbildīgās personas, kuras būs pašvaldības
kontaktpersonas tautas skaitīšanas laikā:
Ausma JAROŠA – Zilupes novada pašvaldība, tālr.65707311
Vija KUDRJAŠOVA – Lauderu pagasts, tālr. 65729677
Skaidrīte MARČENOKA – Pasienes pagasta pārvalde, tālr.65729925
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Par Latvijas mēroga foto konkursu „Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali”.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Preiļu novada domes priekšsēdētāja Vārds Uzvārds un Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāja Vārds Uzvārds 10.01.2011.aicinājumu atbalstīt Latvijas
mēroga foto konkursu „Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali”, kuru organizē Preiļu novada
dome kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību. Konkursa pamatmērķis – savākt vienkopus
labākās un Latgalei raksturīgākās fotogrāfijas par visiem tās novadiem. Un izdot
skaistu foto albumu pat Latgali. Konkursa organizēšanai ir nepieciešams finansējums
no pašvaldībām 50,- Ls.
Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko, S.Fenčenko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Atbalstīt Preiļu novada domes priekšsēdētāja Vārds Uzvārds un Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāja Vārds Uzvārds aicinājumu atbalstīt Latvijas mēroga foto
konkursu „Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali”, kuru organizē Preiļu novada dome kopā ar
Latgales fotogrāfu biedrību.
Paredzēt konkursa norisei 2011.gada budţetā 50,- Ls.
6&
Par zemes vienībām, par kurām līdz 31.08.2010. nav iesniegts iesniegums
lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 2010.gada 1.septembrī, ja:
1. Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautais zemes pastāvīgais lietotājs, zemes
robeţu plānu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas

sistēmā (turpmāk NĪVK IS) iesniedzis pēc 2009.gada 31.augsuta, un līdz
2010.gada 31.auugustam Valsts zemes dienesta (turpmāk VZD) Latgales
reģionālajā nodaļā nav iesniedzis iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2. Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar nosacījumu iekļautais zemes izpircējs līdz
2010.gada 31.augustam VZD reģionālajā nodaļā nav iesniedzis:
zemes robeţu plānu reģistrācijai NĪVK IS;
dokumentus, kas apliecina tiesības izpirkt zemi;
iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā ar samaksu.
Lēmuma pieľemšanu pašvaldībai par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nosaka
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešā daļa.
Augstāk minētās personas saskaľā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma 25.panta 2.' daļā noteikto iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viľiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas iepriekš aprakstītajā gadījumā ir
līdz 2011.gada 1.septembrim.
Izanalizējot pārskata sarakstu par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētajām
zemes vienībām, par kurām iesniegts zemes robeţu plāns pēc 31.08.2009. un līdz
31.08.2010.nav iesniegts iesniegums lēmuma pieľemšanai īpašumā par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu, balstoties uz likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko,
S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Izbeigt zemes lietotājiem zemes lietošanas tiesības uz sekojošiem zemes
īpašumiem:
Kad.nr. 6864-002-0015 platība 2,6 ha
Kad.nr.6896-001-8002 platība 7,4 ha
Kad.nr.6896-002-0057 platība 1,8 ha
Kad.nr.6884-004-0046 platība 2,12 ha
2. Minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viľiem lietošanā
bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienā, līdz 01.09.2011.
7§
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
7.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx.,
21.01.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Robeţmājas”.
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 - 11 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Robeţmājas”.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8&
Par zemes īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx,
dzīvo
adrese, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Rīgas rajons,
21.01.2011.iesniegumu par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzirnavas” divus
zemes gabalus ar kad.nr.6896-003-0056 un 6896-003-0057 un piešķirt atdalītajiem
zemes gabaliem nosaukumu „Vējdzirnavas”.
Izvērtējot situāciju, ka uz zemes lietojuma neatrodas adresācijas objekti, balstoties uz
LR MK 27.08.2002. izdotajiem Adresācijas noteikumiem Nr.384, atklāti balsojot:
PAR - 11 deputāti (S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne,
V.Vaļdens, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, G.Smuļo),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka persona atdala zemes gabalu 5,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0056 un zemes gabalu 16,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896-003-0057 no nekustāmā īpašuma ar pamatgabala kadastra numuru 6896-0020243 „Dzirnavas”, ciems Sviļevo, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads.
2. Piešķirt atdalītiem zemes gabaliem 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0056 un zemes gabalu 16,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-0030057 jaunu nosaukumu „Vējdzirnavas ”, Savelinki c., Zaļesjes pagasts, Zilupes
novads.
3. Noteikt zemes izmantošanas mērķi atdalāmajam zemes gabalam –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kods 0101).

9&
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
9.1.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 04.01.2011.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 4180 kv.m.
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0228. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta 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, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,

M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Pieľe
mt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
9.2.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese Zilupē, Zilupes novads, 18.01.2011.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 1050 kv.m.
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0111. Uz zemesgabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta 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, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
9.3.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, atrodas adrese, Zilupē, Zilupes novads, 14.01.2011.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 1391 kv.m.
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0243. Uz zemes gabala atrodas ēkas
piederošas citai personai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta 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, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

10&
Par robeţu plāna būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu.
Lēmuma projektu sagatavoja M.Meikšāne)
Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu,
likuma „Par zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un izgatavoto zemes
robeţu plānu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,

O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs, G.Smuļo), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Apstiprināt robeţu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā :
zemes gabals ar kad.nr.6817-001-0047(būves kad.apzīmējums 6817-001-0047001) zemes vienības platība 1200 kv.m., Šaurā iela 5, Zilupes pilsēta, Zilupes
novads.
11&
Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
11.1. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 29.10.2010.sēdes (protokols
nr.10,15&) lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Fenčenko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt 29.10.2010.sēdes (protokols nr.10,15&) lēmumā sekojošus labojumus:
1. lēmumā zemes gabalam ar kad.nr.6896-003-0194 labot zemes platību no 0,15
ha uz 0,3233 ha (pamats Zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu
plāns)
2. Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
3.
12&
Par dzīvokļu komisijas izveidi.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes sēdes 30.12.2010. (protokols
Nr.12, 23&) lēmumu lai lemtu jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
, jāizveido Dzīvokļu komisiju triju cilvēku sastāvā, atklāti balsojot: PAR - 11
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, G.Smuļo), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Izveidot Dzīvokļu komisiju 3 cilvēku sastāva:
1. Larisa AĻBREHTE – juriste
2. Jeļena VOITKEVIČA – sociālā dienesta vadītāja
3. Valērijs FITISOVS – SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis
13&
Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes
uzsākšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz MK 2009.gada 6.okotbra noteikumu Nr.1148 „Vietējas pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 11., 18., 32., 33.un 35.punktu, Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( O.Agafonovs, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, V.Sotčenko,

G.Smuļko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav balsošanā nepiedalās
V.Vaļdens, - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā “ 11.panta 1.punkts, nolemj:
1. Uzsākt Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi.
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Zilupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu.
3. Apstiprināt darba uzdevumu (pielikumā).
4. Izstrādes vadītājam sagatavot paziľojumu par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu.
5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai un kaimiľu vietējām pašvaldībām.
14&
Degvielas patēriľa normu apstiprināšana.
Ziņo B.ČEBOTARE
Pārskatot degvielas patēriľa normas, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Apstiprināt dīzeļdegvielas patēriľa normas vieglai automašīnai VOLVO,
modelis V70, reģistrācijas nr.HL8887:
Ziemas periodā 8 litri uz 100 km
Vasaras periodā 6,5 l uz 100 km.
2. Apstiprināt dīzeļdegvielas patēriľa normas pasaţieru autobusam BMC,
modelis 215 SCB, reģistrācijas nr. HO 154:
Ziemas periodā 25 litri uz 100 km
Vasaras periodā 23,5 litri uz 100 km
Autobusa apkures sistēmai pie gaisa temperatūras – 10-15° 3,6 l/st.
3. Apstiprināt dīzeļdegvielas patēriľa normas pasaţieru autobusam SETRA,
modelis S 213 UL, reģistrācijas nr.GN 9424:
Ziemas periodā 33 litri uz 100 km
Vasaras periodā 30 litri uz 100 km
Autobusa apkures sistēmai pie gaisa temperatūras – 10 – 15 ° 2 l/st.

15&
Par pašvaldības kustāmās mantas - pasaţieru autobusa MERCEDES BENZ
SPRINTER 313 –atsavināšanu.
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja domes priekšsēdētāja piedāvājumu
atsavināt pasaţieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 313.
Pamatojoties uz 31.10.2002.Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un
30.05.2006.MK noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību
manta”, ľemot vērā apstākli, ka pēc mutiskās aptaujas neviena no pašvaldības
iestādēm neatzina, ka tai ir nepieciešams minētais autobuss, atklāti balsojot: PAR 10 deputāti ( O.Agafonovs, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs,

S.Vanzovičs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, M.Meikšāne), PRET - nav,
ATTURAS - nav balsošanā nepiedalās V.Ľikitins, - pamats - likuma ”Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt pašvaldības kustamo mantu – pasaţieru autobusu MERCEDES
BENZ SPRINTER 313, reģistrācijas Nr.GB1663, rīkojot atklātu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Vladimirs ĽIKITINS
Vladimirs LIGINS
biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs” sertificēts
vērtētājs Jānis Ivulāns (sertifikāta Nr.AA133, izdots 12.09.1997.).
Komisijai veikt vērtēšanu līdz 18.02.2011.
3. Nozīmēt atbildīgo par izsoles rīkošanu Birutu ČEBOTARI.
4. Juristei L.AĻBREHTEI līdz 18.02.2011.izstrādāt izsoles noteikumus.
16 §
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot personas Vārds Uzvārds 2011.gada 27.janvāra iesniegumu, reģ.
2011.gada 27.janvārī ar Nr.28, par zemes nomas līguma noslēgšanu pēc adreses
adrese, Zilupē, jo bijusī zemes lietotāja Vārds Uzvārds ir mirusi.
Sakarā ar to, ka uz zemes gabala ar kadastra numuru 6817 002 0136 atrodas
Vārds Uzvārds, dzim.06.08.1953., piederošas ēkas (saskaľā ar mantojuma
apliecības
Nr.85) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,
S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Pieľemt lēmumu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.Reinicāni.
Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.
17&
Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-007-0075,
pēc adreses adrese, Čivčiči c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads nosacītās cenas
apstiprināšanu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
2010.gada 25.novembrī Zilupes novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu
„Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-007-0075, pēc
adreses adrese, c.Čivčiši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu.” Objekta
vērtējums sastāda Ls 2200 (divi tūkstoši divi simti latu 00 santīmi). Pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „ Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”
8.panta 3.daļu un Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada
26.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala pēc adreses adrese,
c.Čivčiši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanas nosacīto cenu Ls 2200
(divi tūkstoši divi simti latu 00 santīmi).
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt personai, kurai ir
apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības – ēkas īpašniekam, atsavināšanas
paziľojumu.
3. Izdevumus saistītus ar nekustamā īpašuma „Putnumājas”, c.Čivčiši, Zaļesjes
pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu, sedz Vārds Uzvārds
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada Zemes komisijas
priekšsēdētājai.
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Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
Ziņo G.SMUĻKO
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx, dzīvo adrese, Zilupē, 21.01.2011.
iesniegumu par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu uz viľas vārda, jo viľas vīrs Vārds
Uzvārds 01.01.2011.miris.
Izvērtējot situāciju, balstoties uz novada teritoriālās attīstības, komunālo un dzīvojamā
fonda komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Piekrist tam, ka tiks pārformēts dzīvokļa adrese, Zilupē īres līgumu uz Vārds
Uzvārds vārda.
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
J.VOITKEVIČA, O.AGAFONOVS
19.1. Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese c., Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads, 19.01.2011.iesniegumu, par vienreizēja pabalsta izmaksu viľam,
sakarā ar dēla Vārds Uzvārds piedzimšanu.
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome, NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Vārds Uzvārds, sakarā ar
dēla Vārds Uzvārds piedzimšanu.
Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.
19.2. Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, 18.01.2011.iesniegumu par
atteikšanos no NĪN maksas, jo uzskata tā aprēķinu par nepareizu. Viľa savu zemes

gabalu 1,48 ha platībā, kad.nr.6817-001-0101 appļauj un uztur kārtībā, bet LAD viľai
ir pierēķinājis soda naudu un kopējā maksa sastāda 41,39 Ls.
Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, NOLEMJ:
Ieteikt Vārds Uzvārds griezties LAD ar lūgumu pavasarī apsekot viľai piederošo
zemes gabalu, lai veiktu attiecīgu NĪN pārrēķinu.
19.3. Izs
katot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo Lauderu pagastā, Zilupes
novads, 24.01.2011.iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu vai uzľemšanu dzīvokļu
saľemšanas rindā, jo ar civilsievu notiek nesaprašanās.
Izvērtējot situāciju, balstoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, NOLEMJ:
Vārds Uzvārds iesniegumu izskatīšanai nodot Dzīvokļu komisijai.
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Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 211.3 pantu, Latvijas
Republikas likumu "Ceļu satiksmes likums", Latvijas Republikas Ministru kabineta
29.06.2004. noteikumiem Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 07.03.2006. noteikumiem Nr.182 "Kārtība, kādā noformējams
administratīvā pārkāpuma protokols-paziľojums par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”,
atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldi kontrolēt transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Zilupes novada administratīvajā
teritorijā.
2. Lūgt Ceļu satiksmes drošības direkcijai sagatavot sadarbības līgumu par
informācijas apmaiľu ar Valsts robeţsardzi un iesniegt Zilupes novada pašvaldībā
parakstīšanai.
3. Uzdot galvenais grāmatvedei Janai Bondarenko organizēt speciāla konta atvēršanu
soda naudas iemaksām.
4. Noteikt, ka izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem un uzlikt administratīvo sodu
saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantu, 149.31 panta
8.daļu ir pilnvaroti Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldes robeţsargi.
5. Noteikt, ka ieľēmumi no soda naudas par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek sadalīti starp Zilupes novada pašvaldību
un Ceļu satiksmes drošības direkciju:
5.1. Zilupes novada pašvaldībai - 40%;

5.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijai - 30%.
5.3. Valsts Robeţsardzes Ludzas pārvaldei – 30%
6. Uzdot datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim
nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības mājas lapā un pašvaldības
informatīvajā izdevumā "Zilupes novada vēstis".
7. Noteikt, ka Valsts Robeţsardze sāk darbību pēc tā kad tiks noslēgts sadarbības
līgums.
8. Lēmuma izpildi kontrolēt Zilupes novada Attīstības komitejai.
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Par darba algas paaugstinājumu SIA”BIDRIJA” valdes loceklim.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja (kapitāldaļu
turētāja) iesniegumu par mēneša darba algas paaugstinājumu SIA”BIDRIJA” valdes
loceklim no 01.01.2011. 230,00 Ls mēnesī.
Izvērtējot situāciju, ka minimālā darba alga valstī tagad ir 200,- Ls, kas nav
samērojama ar valdes locekļa veicamā darba atalgojumu, balstoties uz finanšu
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, NOLEMJ:
Piekrist tam, ka no 01.01.2011.SIA”BIDRIJA” valdes loceklim būs atalgojums
230,- Ls mēnesī.
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Lauderu Svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo draudzes iesnieguma
izskatīšana.
Ziņo L.MATVEJENKO
1997.gada 17.jūnija LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
2.daļas 4.punktā noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek reliģisko
organizāciju nekustamo īpašumu, kuru tās neizmanto saimnieciskajā darbībā. Likuma
izpratnē saimnieciskā darbība ir preču raţošana, darbu izpilde, tirdzniecība,
pakalpojumu sniegšana un cita veida darbība par atlīdzību. Pamatojoties uz
augstākminēto, kā arī ľemot vērā
Rēzeknes iecirkľa prāvesta virspriestera Viktora
Teplova 25.01.2011.iesniegumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
1.Atbrīvot Lauderu Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzi, reģistrācijas
Nr.90000458099, no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 2011.gadā.
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Par darbinieku atalgojumu palielinoties darba apjomam.
Ziņo S.MARČENOKA, J.VELIGURSKA,O.AGAFONOVS
1. Sakarā ar to, ka no 01.01.2011. ir palielinājies darba apjoms domes
sekretārei, Pasienes pagasta pārvaldes apkopējai, IT speciālistam, ir nepieciešamas
palielināt arī atalgojumu.
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
No 01.01.2011.palielināt atalgojumu domes sekretārei uz 50,- Ls, IT speciālistam uz
40,- Ls, Pasienes pagasta pārvaldes apkopējai noteikt atalgojumu par 0,6 slodzi.
2. Sakarā ar minimālā darba apjoma palielināšanos valstī, atklāti balsojot:
PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
No 01.01.2011. noteikt stundas tarifa likmi sociālā dienesta aprūpētājiem 2,143
par 1 st (par 14 darba stundām Ls 30,-).
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Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas izveidi.
Ziņo B.ČEBOTARE
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( O.Agafonovs, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, V.Sotčenko,
G.Smuļko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav balsošanā nepiedalās
V.Vaļdens, - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā:
Vitālijs VAĻDENS- Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Jana BONDARENKO – pašvaldības domes galvenā grāmatvede
Biruta ČEBOTARE – saimniecības daļas vadītāja
2. Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas nolikumu.
25&
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”
apstiprināšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 20.1.apakšpunktu un
22.punktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir uzaicināti iesniegt Kohēzijas

fonda
projekta
iesniegumu,
kura
pielikumā
nepieciešams
pievienot
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptu par
tehniski ekonomisko pamatojumu saskaľā ar Latvijas Republikas 2007. gada 18.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.912
8. punktā noteiktajām
administratīvajām prasībām, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē” tehniski ekonomisko pamatojumu.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
SIA Zilupe Ltd finansējums
211 702.00
Kohēzijas līdzfinansējums
1 458 095.00
Zilupes novada domes finansējums
211 702.00
Kredīta līdzekļi neattiecināmo izmaksu finansēšanai (PVN)
413 929.78
Finansējums kopā
2 295 428.78
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:
Nr.
Mērķi un rezultāti
p.k.
1 Nepārtrauktas
ūdens
nodrošināšana un ūdens
izmantošana
2 Nepārtrauktas
ūdens
nodrošināšana un ūdens
izmantošana

3
4

5
6

7

8

9

Pasākuma apraksts
piegādes Attīrītā ūdens virszemes rezervuārs
efektīva (2x150m3)

piegādes 2. pacēluma stacijas izbūve un
efektīva aprīkojums (seši centrbēdzes sūkľu
komplekti, kas aprīkoti ar
frekvences pārveidotājiem, spiediena
regulētājiem un plūsmas mērītājiem)
Kanalizācijas noplūţu samazināšana
KSS rekonstrukcija Mērnieku ielā
Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Esošo centrālo NAI rekonstrukcija
(jaunas NAI esošo vietā) ar dūľu
uzkrāšanas tvertni
Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu KSS izbūve ar diviem sūkľiem
11m3/h
Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu spiedvadu izbūve posmā 1-2;
L=682 m; D= mm PE; Caurduršanas
metode
Nepārtrauktas
ūdens
piegādes Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 1-2;
nodrošināšana un ūdens efektīva L=1650
m;
D=110
mm
PE;
izmantošana
Caurduršanas metode
Nepārtrauktas
ūdens
piegādes Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 1-3;
nodrošināšana un ūdens efektīva L=858
m;
D=110
mm
PE;
izmantošana
Caurduršanas metode
Nepārtrauktas
ūdens
piegādes Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 4-5;
nodrošināšana un ūdens efektīva L=429
m;
D=110
mm
PE;
izmantošana
Caurduršanas metode

10 Nepārtrauktas
ūdens
piegādes Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 6-7;
nodrošināšana un ūdens efektīva L=671
m;
D=110
mm
PE;
izmantošana
Caurduršanas metode
11 Nepārtrauktas
ūdens
piegādes Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 7-8;
nodrošināšana un ūdens efektīva L=1518
m;
D=110
mm
PE;
izmantošana
Caurduršanas metode
12 Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā
3-4; L=1265 m; D= mm PVC;
Caurduršanas metode
13 Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā
5-6; L=1045 m; D= mm PVC;
Caurduršanas metode
14 Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā
7-8; L=385 m; D= mm PVC;
Caurduršanas metode
15 Kanalizācijas noplūţu samazināšana
Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā
9-10; L=1265 m; D= mm PVC;
Caurduršanas metode
4. Projekta finansēšanā nodrošināt Zilupes novada ieguldījuma daļu 211 702.00
lati apmērā ľemot kredītu Valsts kasē uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3
gadiem.
5. Galvot SIA Zilupe LTD. kredīta atmaksu ar pašvaldības budţeta līdzekļiem
211 702.00 lati apmērā SIA Zilupe LTD. ieguldījuma daļas finansēšanai.
6. Galvot SIA Zilupe LTD. kredīta atmaksu ar pašvaldības budţeta līdzekļiem
600 000 lati apmērā projekta priekšfinansēšanai.
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Par pašvaldības finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”.
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, V.Ľikitins, G.Smuļko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
nolemj:
Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, sabiedrības ar
ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Zilupē” īstenošanai 211 702.00 LVL (divi simti
vienpadsmit tūkstoši septiľi simti divi Latvijas lati 00 santīmi), no kuriem:
38370.92 ir attiecināmās izmaksas un
173 331.08 ir neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējums tiks nodrošināts ľemot kredītu Valsts kasē uz 20
gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
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Par galvojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”.

attīstības

projektam

Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, V.Ľikitins, G.Smuļko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Lai nodrošinātu ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, sabiedrības
ar ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Zilupē” īstenošanu:
- galvot sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD” kredīta atmaksu
ar pašvaldības budţeta līdzekļiem 211 702.00 lati apmērā SIA Zilupe LTD.
ieguldījuma daļas finansēšanai.
- galvot sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD” kredīta atmaksu
ar pašvaldības budţeta līdzekļiem 600 000 lati apmērā projekta
priekšfinansēšanai.
- galvot Zilupes novada ieguldījuma daļu 211 702.00 lati apmērā Zilupes
novada pašvaldībai ľemot kredītu Valsts kasē uz 20 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 3 gadiem..
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Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”
akceptēšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, V.Ľikitins, G.Smuļko,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Akceptēt sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD” ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma saľemšanai sagatavoto projekta iesniegumu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”, tajā ietvertos darbus un

finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam (iesnieguma 7.1.nodaļa) un projekta budţeta kopsavilkumam
(iesnieguma 7.2.nodaļa).
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Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g/apakšpunktu , likumu „Par pašvaldību budţetiem” , LR
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem”, ľemot vērā Zilupes novada finanšu pastāvīgās komitejas
2011.gada 26.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
V.Ľikitins, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2011.gadā Zilupes novada
pašvaldības izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaľā ar
1.pielikumu.
Domes 1.sēde slēgta plkst.16.00
Sēdi vadīja
Protokolēja

O.Agafonovs
A.Borsuka

