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

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Zilupē

2011.gada 24.februārī

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdes darba kārtība
1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no
01.02.2011. – 23.02.2011.
2. Par novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu.
3. Par rajona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
4. Par noteikumu „Noteikumi par Zilupes novada pašvaldības
līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinātājiem
un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu.
5 . Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.
6. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību Zilupes novadā.
7. Par lietojumā piešķirtās zemes kopplatību, apgrūtinājumiem un servitūta
tiesībām nekustamajam īpašumam „Milana”.
8. Par zvejas tiesību nomu.(Vārds Uzvārds)
9. Par pagaidu lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
10. Par ceļu servitūta tiesībām(N.Leitāns)
11. Par gada inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
12. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
13. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centra darbības
nodrošināšanai pašvaldībā”.
14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

15. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības
īpašumā.
16. Par SIA”BIDRIJA” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vārds Uzvārds.
18. Par zemes gabala atdalīšanu/apvienošanu un nosaukumu apvienotajam
zemes īpašumam.
19. Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes lēmumos.
20. Par Zilupes novada pašvaldības iepirkuma komisiju.
21. Par pašvaldības domes lēmumu atcelšanu.
22. Par jaunu amata vienību Amatu sarakstā.
23. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 3, Zilupē, Zilupes novads atzīšanu par
dzīvošanai nederīgu.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka

Oļegs AGAFONOVS

Piedalās –
Deputāti:
Taisa SEMJONOVA
Ludmila MATVEJENKO
Gunārs SMUĻKO
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vitālijs VAĻDENS
Vladimirs ĽIKITINS
Sergejs FENČENKO
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 pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda ĻEMEŠEVA
Pašvaldības izglītības speciāliste Jeļena VELIGURSKA
Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE
SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Marija MEIKŠĀNE – Rīgā
Sergejs VANZOVIČŠ – slims
Vasīlijs SOTČENKO - slims

1§
Pārskats par paveikto darbu un padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.02.2011. –
23.02.2011.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Ľikitins, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.02.2011. – 23.02.2011.
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Par novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu.
Ziņo V.VAĻDENS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 7 deputāti (S.Fenčenko,
L.Matvejenko, V.Ľikitins, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs,T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens, O.Agafonovs - pamats - likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada
dome nolemj:
1.Uzsākt novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi.
2.Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu.
3.Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:


Oļegs Agafonovs - novada pašvaldības domes priekšsēdētājs



Vitālijs Vaļdens - novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks,



Aleksandrs Kaseckis – projekta vadītājs

 Marija Meikšāne – zemes ierīkotāja.
4.Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiľus saskaľā ar pielikumu Nr.1.
5.Paziľojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības
mājas lapā www.zilupe.lv un laikrakstā „Ludzas Zeme”.
6.Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt plānošanas
reģionam.
3&
Par rajona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Latvijas bibliotēkas padomes
01.02.2011.Nr.14.1-4/294 iesniegumu Par RGB atkārtotu akreditāciju, kurā teikts, ka Latvijas
Bibliotēku padome ir veikusi atkārtoti akreditējamo bibliotēku darbības analīzi, lai

noskaidrotu to atbilstību Bibliotēku likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktajiem reģiona
galvenās bibliotēkas nosacījumiem un secinājumiem, ka Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka:
- nodrošina vispārēju pieeju bibliotēkas informācijas resursiem ikvienam reģiona
iedzīvotājam;
- nodrošina reģiona bibliotēku krājumu kopkataloga veidošanu, uzturēšanu un
pieejamības nodrošināšanu ikvienai no reģiona bibliotēkām;
- veido reģionālas novadpētniecības datu bāzi, nodrošina uzturēšanu un pieejamības
nodrošināšanu ikvienai no reģiona bibliotēkām;
- valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ietveros veic reģiona kopīgo resursu
un tīklu veidošanu, procesu koordināciju un sniedz attiecīgu profesionālu atbalstu
reģiona bibliotēkām;
- veic mācību centra funkcijas, nodrošina konsultatīvās un metodiskās palīdzības
sniegšanu reģiona bibliotēkām;
- veic bērnu bibliotekārās apkalpošanas darba koordināciju reģionā;
- veic reģionālās depozītbibliotēkas funkciju;
- nodrošina starpbibliotēku abonementa darbības koordināciju visām reģiona
bibliotēkām.
Saskaľā ar Bibliotēku likuma 12.panta otrajā daļa noteikto, Latvijas Bibliotēku padomes
iesaka atkārtotai akreditācijai reģionā galvenās bibliotēkas statusam Ludzas novada,
Ciblas novada, Kārsavas novada un Zilupes novada pašvaldību bibliotēkām izvirzīt
Ludzas pilsētas galveno bibliotēku .
Zilupes novada pašvaldības dome, izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Ľikitins, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Reģiona galvenās bibliotēkas statusam izvirzīt Ludzas pilsētas galveno bibliotēku.
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Par noteikumu „Noteikumi par Zilupes novada pašvaldības līdzfinansējumu
sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinātājiem un reliģiskajām
organizācijām)” apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Ľikitins, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Zilupes novada pašvaldības līdzfinansējumu
sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinātājiem un reliģiskajām
organizācijām).
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Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
5.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zojas Stefanovičas, dzim.09.03.1940.,
01.02.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu ,,Bērzkalni”.
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 - 9

deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Bērzkalni” Pasienes pagasts,
Zilupes novads.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.II.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Elmāra Aperāna, dzim.17.01.1949.,
04.02.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu Muitas ielā 2, Zilupē.
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 - 9
deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Muitas ielā 2, Zilupē.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6&
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību Zilupes novadā
Ziņo L.AĻBREHTE
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmās daļas
1.punktu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā
teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās
pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu,
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā
nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
LR Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 ”Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem’’ 3.punkts nosaka, ”Ja
vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas
pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai,
vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta
saľemšanas pieľem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības.
LR Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 ”Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem’’ 4.punkts nosaka, ’’Ja
vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc
pirkuma līguma vai tā noraksta saľemšanas sagatavo izziľu par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības.”
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmās daļas
1.punktu, LR Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 ”Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem’’ 3.un 4.punktu, ľemot
vērā Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 23.februāra sēdes
atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens,

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Zilupes novada pašvaldībā nav izveidota pašvaldības institūcija, kura pieņem
lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības, tāpēc jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu skata novada
pašvaldības dome.
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Par lietojumā piešķirtās zemes kopplatību, apgrūtinājumiem, servitūta tiesībām
nekustamajam īpašumam „Milana”.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Zilupes novada dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes
lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un izgatavoto zemes robežu plānu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS nav, nolemj:
Apstiprināt zemes kopplatību 2,09 ha platībā, kad.nr.6896-005-0172, Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads.
1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 2,09 ha, ar kadastra Nr.6896-005-0172
nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0,08 ha;
2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0,21 ha;
3. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem (V538) un pašvaldību
autoceļiem – 0,61 ha;
4. 11020102 – 25-100 km garas ūdensteces (Zilupes upes) aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos – 0,70 ha;
5. 110502 – tauvas joslas teritorija gar Zilupes upi – 0,03 ha;
6. 161203 – pierobeža – 2,09 ha.
Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (0101)
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Par zvejas tiesību nomu
Ziņo L.AĻBREHTE, L.MATVEJENKO
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx.,
03.02.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu atļaut Zilupes novada ezeros ķert zivis izmantojot
zvejas tīklu.
Izvērtējot Zilupes pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus un
saskaľā ar Zvejas likuma 7.pantu, Ministru Kabineta 30.11.2009. Noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”,
Ministru Kabineta02.05.2007. Noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeľos”, atklāti balsojot: PAR 9- deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, nolemj:

Jautājumu par zvejas tiesību nomu skatīt pēc tā, kad būs ezeri atbrīvojušies no ledus, jo
uz doto brīdi ezeros vērojama zivju slāpšana, kas rada zivju krājumu samazināšanos
ezeros.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par pagaidu lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
1.Zilupes novada pašvaldības domē ir saľemts Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo
adrese, Zilupē, Zilupes novads, 11.02.2011. iesniegums, par pagaidu lietošanā piešķirtās
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.Nr.6817 002 0322- 398 kv.m. platībā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
Nr.6817 002 0322 , adrese, Zilupē, Zilupes novads, kopējā platība 23807 kv.m. ir Zilupes
novada pašvaldības īpašums. Zeme nav apbūvēta. Vārds Uzvārds pagaidu lietošanā piešķirtā
zeme ir daļa no minētās zemes vienības. Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, 2011.gada 11.februāra
iesniegumu, Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada
23.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Izbeigt Vārds Uzvārds pagaidu lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesības uz daļu
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 002 0322, adrese, Zilupē, Zilupes
novads- 398 kv.m. platībā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par ceļu servitūtu tiesībām
Ziņo L.AĻBREHTE
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzimis xx.xx.xxxx., kurš
savu dzīves vietu deklarējis adrese, Zilupe, Zilupes nov., 2011.gada 9.februārī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu izlemt jautājumu par servitūta ceļu vai citiem
piebraucamajiem ceļiem pie Vārds Uzvārds zemes gabala.
2. Vārds Uzvārds 11.02.2011. tika uzaicināts uz pašvaldību. Sēdē piedalījās deputāti Leonīds
Osipovs un Māra Meikšāne, juriste Larisa Aļbrehte, SIA ,,Zilupes LTD” valdes loceklis
Valērijs Fitisovs. Tika uzklausīts Vārds Uzvārds viedoklis par radušos situāciju: ceļa servitūtas
tiesības viľa tiek liegtas no zemes īpašnieku puses, bet pašvaldības ceļš, pēc Vārds Uzvārds
teiktā, nav izbraucams. Vārds Uzvārds tika paskaidrota likumdošanas aktos noteikto servitūta
tiesību iegūšanas kārtība, kā arī tika piedāvāti minētā jautājuma risināšanas varianti.
3. Izvērtējot dienesta rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus:
1) Vārds Uzvārds veic mežizstrādi uz Vārds Uzvārds piederošā zemes gabala ar kadastra
Nr.6896-005-0040, kurš atrodas Zilupes novada Zaļesjes pagasta adrese un tā nosaukums
ir nosaukums. Mežistrādes darbību veikšanai Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds 29.04.2010. ir
izsniedzis pilnvaru Nr.1571, ko apliecina Latgales apgab altiesas Zvērināts notārs
Marina Jakimova.

2) Pēc VZD datiem tika noskaidrots, ka pie zemes īpašuma nosaukums var piebraukt pa
pašvaldības ceļu, kā arī caur citām personām piederošiem zemes gabaliem pa servitūta
ceļiem.
3) M.Meikšāne 10.02.2011. telefoniski sazinājās ar Ludzas zemesgrāmatu nodaļas vadītāju
Volikas kundzi un noskaidroja, ka zemes gabaliem ar kadastra Nr.6896-005-0009 un
6896-005-0005 ir noteikts ceļa servitūts tikai par labu zemes lietojumam ar kadastra
Nr.6896-005-0096.
4) saskaľā ar Civillikuma 1138.pantu pati servitūta tiesība ir lietojuma tiesība. Servitūta
valdītājs (izmantotājs) – Vārds Uzvārds, kuram pieder servitūta tiesība, ir valdošā
īpašuma īpašnieks, pārvaldnieks, nomnieks vai arī īrnieks. Vārds Uzvārds nav juridiski
nostiprinājis savas tiesības braukt pāri zemes gabaliem ar kadastra Nr.6896-005-0009
un 6896-005-0005. Vārds Uzvārds tika paskaidrots, ka servitūta ceļa pāri minētajiem
zemes gabaliem valdītāja tiesības viľš var iegūt iesniedzot prasību tiesā par servitūtu
nodibināšanu, noslēdzot ar minēto zemes īpašniekiem nomas vai īres līgumu.
5) Kas attiecas uz pašvaldības ceļu, tad ceļš Civillikuma 1156.panta izpratnē ir ne vien ar
ceļa klātni un segas konstruktīvo kārtu ierīkota inženierbūve, bet arī braukšanai vai
iešanai iebraukta zemes josla, pa kuru iespējama gājēju vai transportlīdzekļu kustība.
Šis ceļš ir atzīmēts zemes plānos un Zilupes novada teritoriālplānojumā. SIA ,,Zilupes
LTD” valdes loceklis Valērijs Fitisovs paskaidroja, ka ceļš ziemas periodā netiek tīrīts,
jo nav nevienas lauku viensētas, kurai tas būtu vajadzīgs ziemas periodā.
6) Saskaľā ar 11.03.1992. Latvijas Republikas likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Ja kāda
īpašnieka zemes gabalu, kuru viľš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai
zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam
īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai
ierīkot tos no jausma. Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā
ar servitūtu nodibināšanu izšķir tiesa.
7) Ľemot vērā, ka piekļūšanai Vārds Uzvārds zemes gabalam ar kadastra Nr.
6896-005-0040 var izmantot pašvaldības ceļu (iepriekš saskaľojot ar SIA ,,Zilupes
LTD” jautājumu par ceļa tīrīšanu), bet Vārds Uzvārds vēlas īsāko un labāko ceļu, kas
ved cauri zemes gabaliem ar kadastra Nr.6896-005-0009 un 6896-005-0005,
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par autoceļiem 6.1 pantu, Civillikuma 1138.
un 1156.pantu, kā arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesu praksi lietās, kas izriet no
servitūtu tiesībām (apstiprināts ar Senāta Civillietu departamenta tiesnešu un Civillietu tiesu
palātas tiesnešu kopsēdes 2006.gada 22.decembra lēmumu), atklāti balsojot: PAR - 9
deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
1. Ieteikt Vārds Uzvārds jautājuma par servitūtu tiesību nodibināšanu pāri zemes gabaliem ar
kadastra Nr.6896-005-0009 un 6896-005-0005 griezties ar prasības pieteikumu tiesā, jo ceļa
servitūtu tiesību nodibināšana nav pašvaldības domes kompetencē.
2. Piedāvāt Vārds Uzvārds risināt ceļa jautājumu, slēdzot nomas līgumu ar zemes gabalu
Nr.6896-005-0009 un 6896-005-0005 īpašniekiem.
3. Ieteikt Vārds Uzvārds piekļūšanai zemes gabalam izmantot pašvaldības ceļu iepriekš
saskaľojot ar SIA „Zilupes LTD” jautājumu par ceļa tīrīšanu.
4. Lēmumu nosūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt
personīgi pēc pieprasījuma.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11&
Par gada inventarizācijas rezultātu аpstiprināšanu.
Ziņo J.BONDARENKO
Zilupes novada pašvaldības dome pārskatot sastādīto Inventarizācijas komisijas
protokolu uz 2011.gada 1.janvāri, kura pārbaudīja inventarizācijas pareizu izvešanu Zilupes
novada domē un tai pakļautajās iestādēs, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt inventarizācijas rezultātus pēc stāvokļa uz 2011.gada 01.janvāri Zilupes
novada pašvaldības domē un tai pakļautajās iestādēs:
Ieguldījumi kapitālsabiedrībās
95668,00,- Ls
Nemateriālie ieguldījumi:
23469,00- Ls
3754008,- Ls
Pamatlīdzekļi kopā :
Krājumi
31463,- Ls
Ilgtermiņa saistības
595977,- Ls
Īstermiņa saistības
341797,- Ls
Debitori
64007,- Ls
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi
7511,- Ls
Naudas līdzekļi
166401,- Ls
Pielikumā: Inventarizācijas rezultātu protokols – 2 lpp.
12&
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
Ziņo J.VOITKEVIČA
12.1.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads,
15.02.2011.iesniegumu, par vienreizēja pabalsta izmaksu viľai, sakarā ar meitas Vārds
Uzvārds piedzimšanu.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS nav, Zilupes novada pašvaldības dome, NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Jelenai Soltisai, sakarā ar meitas
Anastasijas Soltisas piedzimšanu.
Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.
12.2.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
12.3.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 18.02.2011.iesniegumu
par viľas uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
12.4.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 21.02.2011.iesniegumu par
viľas uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
13&
Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai
pašvaldībā”.
Ziņo J.VELIGURSKA
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 – 2011.gada 25.februāris līdz plkst.17.00.
Projektu īstenošanas uzsākšanas termiľš – 2011.gada 4.aprīlis.
Projekta īstenošanas termiľš – 2011.gada 6.septembris.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Piedalīties projektu konkursā „ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANAI PAŠVALDĪBĀ”.
14 §
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 bijušais
zemes lietotājs Vārds Uzvārds ir miris.
Sakarā ar to, ka uz zemes gabala ar kadastra numuru 6817 003 0210 atrodas Vārds
Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., piederošas ēkas (saskaľā ar mantojuma apliecības Nr.196) 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 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, L.Osipovs,

N.Jefimovs, S.Fenčenko, T.Semjonova, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds.
Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.
15&
Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā.
ziņo O.AGAFONOVS, V.VAĻDENS
Izskatot Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras 07.04.2009. Nr.3-05.1/1492
vēstuli par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā esošo valsts
dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārľemšanu Zilupes novada domes īpašumā saskaľā ar
klāt pievienotām izziľām par dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu uz 8 lpp.
Zilupes novada pašvaldības dome, izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju,” pārejas noteikumu 21.pantu, MK
30.07.2002.Noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu
pašvaldību īpašumā” 2. un 3.punktu, kā arī Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
45.pantu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
T.Semjonova, V.Ľikitins, G.Smuļko, N.Jefimovs, L.Osipovs, L.Matvejenko, ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, nolemj:
Pārņemt Zilupes novada pašvaldības domes īpašumā sekojošas dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas:
Lauku ielā 2b, Zilupē, Zilupes novads:
1. Dzīvokli Nr.4 (I.Sļadzevskis) 7380/80080 kopīpašuma domājamā daļa, bilances
vērtība 1708,42 Ls.
2. Dzīvokli Nr.8 (O.Cirska) 5960/80080 kopīpašuma domājamā daļa, bilances
vērtība 1379,70 Ls.
3. Dzīvokli Nr.12 (J.Roļuks) 5950/80080 kopīpašuma domājamā daļa, bilances
vērtība 1377,39 Ls.
16&
Par SIA”BIDRIJA” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo L.MATVEJENKO
Izskatot pašvaldības SIA ”BIDRIJA”, Reģ.nr.4240300877 valdes locekļa Rostislava
Klovana lūgumu apstiprināt gada pārskatu par 2010.gadu un bilanci uz 31.12.2010. ar
kopsummu Ls 19237,00.
Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Finanšu komitejas
23.02.2011.ieteikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR
- 8 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta
1.punkts, Zilupes novada dome nolemj:
Apstiprināt SIA ”BIDRIJA” gada pārskatu par 2010.gadu un bilanci uz
31.12.2010. ar kopsummu Ls 19237,00.
Pielikumā: Gada pārskats par 2010.gadu.

17&
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vārds Uzvārds
Ziņo L.MATVEJENKO
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ,,Bidrija”, reģ.Nr.42403008777,
22.02.2011. iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds,
kas atrodas pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., īres līgumu ar Vārds
Uzvārds un, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar P.Gladkovu
Pieľemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā uz 1 lapas.
18&
Par zemes gabala atdalīšanu/apvienošanu un nosaukumu apvienotajam zemes
īpašumam.
ziņo M.MEIKŠĀNE
Zilupes novada dome izskatījusi Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 21.01.2011.iesniegumu par
atļauju apvienot viľiem piederošos 2 zemes īpašumus ar kad.nr.6896-002-0081 un
6896-002-0004 un daļu no nekustamā īpašuma „nosaukums” ar kad.nr.6896-002-0243 un
atstāt apvienotajam zemes īpašumam kopējo nosaukumu „nosaukums”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko ),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu par zemes īpašumu apvienošanu un nosaukumu apvienotajam zemes
īpašumam.
Pieľemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā uz 1 lapas.

19&
Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes lēmumos.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
19.1. 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 - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt 30.09.2010.sēdes (protokols nr.9,10&) lēmumā „Par zemes tiesību izbeigšanu”
sekojošus labojumus:
1. Lēmumā norādītajā pamatojumā likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4¹ panta 1.daļas vietā rakstīt tā paša
likuma 4. panta 2.punktu.
2. Pielikumā: lēmums ar labojumiem.

19.2. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 29.10.2010.sēdes (protokols nr.10,15&)”Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds” lēmumā ir
neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, atklāti balsojot:
PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt 29.10.2010.sēdes (protokols nr.10,15&) lēmumā „Par zemes tiesību izbeigšanu
V.Silovam un V.Iļzenecam” sekojošus papildinājumus:
1.Lēmumu papildināt ar likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
2. Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
19.3. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 30.12.2010.sēdes (protokols nr.12,17&)”Par
nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu” lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins,
T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt 30.12.2010.sēdes (protokols nr.12,17&) lēmumā „Par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu norakstīšanu ” sekojošus papildinājumus un labojumus:
1.Lēmumu papildināt ar likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.panta 2.punktu.
2.Lēmumā Vārds Uzvārds vietā rakstīt Vārds Uzvārds., kurai izbeigt zemes lietošanas
tiesības uz zemes vienību ar kad.nr.6896-003-0040, jo viľa ir mirusi.
3.Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
19.4. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 30.12.2010.sēdes (protokols nr.12,8&)
lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt 30.12.2010.sēdes (protokols nr.12,8&) lēmumā „Par zemes tiesību izbeigšanu”
sekojošus labojumus:
3. Lēmumā norādītajā pamatojumā likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4¹ panta 1.daļas vietā rakstīt tā paša
likuma 4. panta 2.punktu.
4. Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
20&
Par Zilupes novada pašvaldības iepirkuma komisiju
Ziņo B.ČEBOTARE
Zilupes novada pašvaldība izvērtējot pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 7 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Ľikitins,), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās G.Smuļko,
V.Vaļdens - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “
11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības Iepirkuma komisiju sekojošā sastāva:
1. Vitālijs VAĻDENS – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
2. Jana BONDARENKO – domes galvenā grāmatvede;

3. Biruta ČEBOTARE – saimniecības daļas vadītāja;
4. Larisa AĻBREHTE – juriste;
5. Gunārs SMUĻKO – deputāts;
Iepirkumu komisijā sekretāres pienākumus pilda Valentīna Cirska.
21&
Par pašvaldības domes lēmumu atcelšanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
21.1.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 03.09.2010.(protokols Nr.8,11&)
lēmumu „Par informācijas precizēšanu”, jo informācija aktualizēta jau iepriekš.
21.2.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 29.06.2010.(protokols Nr.6,8.5&)
lēmumu „Par nosaukuma vai adreses precizēšanu”, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas
Dzelzceļs” īpašumiem.
21.3.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 29.10.2010.(protokols Nr.10,5&) lēmumu „Par
automašīnas „AUDI 100” norakstīšanu no bilances uzskaites.
Automašīnu AUDI 100, Reģistrācijas nr. EN 8605, inv.nr.66, nodot pašvaldības SIA
„Zilupes LTD”.
21.4.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 25.11.2010.(protokols Nr.11,14&)
lēmumu „Par automašīnas „FORD MONDEO” norakstīšanu no bilances uzskaites.
Automašīnu FORD MONDEO, Reģistrācijas nr. EL8245, inv.nr.1231007, nodot
pašvaldības SIA „Zilupes LTD”.
22&
Par jaunu amata vienību Amatu sarakstā.
Ziņo S.MARČENOKA
Pamatojoties uz to, ka Pasienes pagasta pārvaldei, lai nodrošinātu komunālas
saimniecības darbu, nepieciešams strādnieks, izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 9
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:

No 01.03.2011. iekļaut Zilupes novada pašvaldības domes amatu sarakstā 0,5 slodzi
strādnieks komunālajā saimniecībā Pasienes pagasta pārvaldē.
23&
Par dzīvojamās mājas adrese, Zilupē, Zilupes novads atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.
Ziņo V.FITISOVS
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par mājas pēc adreses Stacijas iela 3,
Zilupe stāvokli un tās turpmākās izmantošanas iespējamību, kā arī uzklausīja speciālistu
viedokli.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus, ka:
2.1. Mājā dzīvo trīs ģimenes: Vārds Uzvārds – ģimene sastāv no viena cilvēka,
Vārds Uzvārds – 2 cilvēki, Vārds Uzvārds – 5 cilvēki;
2.2. Dzīvoklis, piederošais Vārds Uzvārds ir īpašumā, pārējie dzīvokļi tiek īrēti;
2.3. Mājā nav veidoti uzkrājumi, kurus varētu izmantot mājas kapitālajam remontam;
2.4. Komisija 18.03.2011. veica mājas apsekošanu, par ko tika sastādīts akts. Apsekošanā
piedalījās Zilupes novada dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča, SIA
,,Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs Fitisovs, SIA ,,Zilupes LTD” Vjačeslavs Raks,
Jurijs Kuzľecovs, speciālists celtniecības jautājumos Vladimirs Levčenoks. Komisija
konstatēja, ka māja atrodas avārijas stāvoklī un to nav lietderīgi remontēt, jo remonta
izdevumi ir lieli.
2.5. Pašvaldībā nav pieľemti saistoši noteikumi un budžetā nav paredzēti līdzekļi
dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās
tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku
dzīvībai vai veselībai;
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 28.3pantu un ľemot vērā komisijas
slēdzienu, dome atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, G.Smuļko ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Nojaukt māju pēc adreses adrese, Zilupe.
2. Ar izīrētājiem izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa
ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.
Domes 2.sēde slēgta plkst. 16.00
Sēdi vadīja
Protokolēja

O.Agafonovs
A.Borsuka

