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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. 9 
Zilupē   2011.gada 29.septembrī 

Sēdes darba kārtība: 

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

01.09.2011. – 29.09.2011.

2. Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada 
budţetu”.

3. Par Saistošo noteikumu Nr. 19 „Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā

teritorijā” apstiprināšanu.

4. Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

5. Par nekustāmā īpašuma pārľemšanu.

6. Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma 
piešķiršanu.

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

8. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.

9. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Nadeţda” un 
„Kaija”.

10. Par atļauju apvienot dzīvokļus.

11. Par zemes vienību platības aktualizāciju.

12. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

13. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres 
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds.

14. Zilupes MMS direktores iesnieguma izskatīšana.



15. Par audzēkľu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes

MMS.

16. SIA „Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

Taisa SEMJONOVA 

Leonīds OSIPOVS  

Vladimirs ĽIKITINS 

Sergejs FENČENKO 

Nikolajs JEFIMOVS  

Sergejs VANZOVIČS 

Marija MEIKŠĀNE 

Ludmila MATVEJENKO 

         Vasīlijs SOTČENKO 

Gunārs SMUĻKO 

 Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Sociālā dienesta vadītāja  Jeļena VOITKEVIČA 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

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

Atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,

S.Vanzovičs, M.Meikšāne) PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada

pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
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Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.09.2011. – 

29.09.2011. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

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

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET

- nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 01.09.2011. – 29.09.2011. 
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Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”. 

Ziņo J.BONDARENKO 

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

2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16., 17., 22.pantu un

likumu „Par valsts budţetu 2011.gadam”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti

balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko,

L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,

N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 20 „ Par grozījumiem 

Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budţetu”: 

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. 20 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budţetu”. 
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Par Saistošo noteikumu Nr.19„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

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

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET

- nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novadā” (pievienoti). 

2. Saistošos noteikumus Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai Zilupes novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

rakstveidā un elektroniskā veidā. 

3. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai Zilupes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna 

teksta publicēšanas Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Zilupes vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai Zilupes novadā”: 

4.1. publicēt Zilupes novada Domes tīmekļa vietnē www.zilupe.lv;  

4.2. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pakalpojumu centros; 

4.3. publicēt saistošo noteikumu pilnu tekstu Domes bezmaksas informatīvajā 

izdevumā „Zilupes vēstis”. 

5. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai Zilupes novadā” pieľemšanu informēt pašvaldības, kuru 

administratīvā teritorija robeţojas ar Zilupes novadu – Ludzas novada Domi, Ciblas 

http://www.zilupe.lv/


novada Domi, Dagdas novada Domi, kā arī LR Zemkopības ministriju, Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu 

informācijas iekļaušanai ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā. 
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Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam  1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai. 

Ziņo V.VAĻDENS 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma 

„Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pantu, Zilupes novada pašvaldības domes 

24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.2 „Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 

2018. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2, 2.§), tika izstrādāta Zilupes 

novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcija. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.
1
panta otrās daļas 2.punktu,

25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 5.1.p, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,

S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Nodot publiskai apspriešanai Zilupes novada Attīstības programmas 2012. –

2018. gadam 1. redakciju. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiľu no 2011.gada 10.oktobra līdz

2011.gada 11.novembrim. 

3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Zilupes novada Attīstības

programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus Zilupes novada pašvaldībā, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV 

5751, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00. Ar plānošanas dokumentu var 

iepazīties Zilupes novada pašvaldības mājas lapā . 

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2011.gada 4.novembrī

plkst.13.00 Zilupes novada pašvaldības domes zālē, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes 

novadā. 

5. Iesniegt Attīstības programmas 1. redakciju Latgales plānošanas reģionam

atzinuma saľemšanai. 
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Par nekustamā īpašuma pārņemšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dzīvokļu komisija apsekoja māju, kas atrodas pēc adreses adrese, Zilupē, un 

konstatēja, ka tā netiek izmatota. Dzīvokļu komisija ierosina jautājumu par šīs mājas 

pārľemšanu pašvaldības bilancē. 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 
likuma 42.panta pirmo daļu, ľemot vērā dzīvokļu komisijas ieteikumu, Zilupes 
novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, 
V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins,



L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , 
ATTURAS – nav, nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespēju 

nodot bez atlīdzības Zilupes novada pašvaldībai īpašumā nekustamo īpašumu: zemi ar 

zemes gabala kadastra apzīmējumu 6817-003-0240 un uz tā esošās nedzīvojamās ēkas, 

kas atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes novads, pašvaldības funkcijas – sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā – īstenošanai. 
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Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

6.1.Dome izskatīja, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, 17.08.2011. iesniegumu, reģ. 17.10.2011. ar Nr.274, par atļauju atdalīt 

no viľai piederošā zemes īpašuma „Plēsumi” ar kad.nr.6864-003-0091, zemes gabalu 

ar kad.nr.6864-003-0094 platība 11,4 ha, zemes gabalu ar kad.nr.6864-003-0093 

platība 31,6 ha, zemes gabalu ar kad.nr.6864-003-0092 platība 32,9 ha, un atdalītajiem 

zemes gabaliem piešķirt jaunu nosaukumu „Priedkalne”.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 

14.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs,

T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Plēsumi” ar kad.nr.6864-003-0091, kopējā

platība 99,1 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6864-003-0094 platība 11,4 ha, 

zemes gabals ar kad.nr.6864-003-0093 platība 31,6 ha, zemes gabals ar kad.nr.6864-

003-0092 platība 32,9 ha.

2. Piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem ar kad.nr.6864-003-0094 platība 11,4

ha, ar kad.nr.6864-003-0093 platība 31,6 ha, ar kad.nr.6864-003-0092 platība 32,9 ha, 

jaunu nosaukumu „Priedkalne”, ciems Sološi, Lauderu pagasts, Zilupes novads.  

6.2.Dome izskatīja, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., deklarētā dzīvesvieta adrese, 
Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, rīkojas uz pilnvaras (izdota 16.09.2011., Reģ.nr.167, 

Zilupes novada bāriľtiesa) pamata Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., vārdā, 

27.09.2011. iesniegumu, reģ. 27.09.2011. ar Nr.283, par atļauju atdalīt no zemes 

īpašuma „Kumelītes” ar kad.nr.6896-002-0195, platība 12,9 ha, zemes gabalu ar 

kad.nr.6896-005-0092 platība 6,73 ha, zemes gabalu ar kad.nr.6896-002-0266 platība 

0,51 ha, un atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt jaunu nosaukumu „Nikonti”. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 

14.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs,

T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Kumelītes” ar kad.nr.6896-002-0195,

kopējā platība 12,9 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6896-005-0092 platība 6,73 

ha un zemes gabals ar kad.nr.6896-002-0266 platība 0,51 ha.  



2. Piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem ar kad.nr.6896-005-0092 platība 6,73 
ha, ar kad.nr.6896-002-0266 platība 0,51 ha, jaunu nosaukumu „Nikonti”, un adresi 

adrese, ciems Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.  

6.3.Dome izskatīja, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads, 26.09.2011. iesniegumu, reģ. 26.09.2011. ar Nr.279, par atļauju atdalīt 

no viľam piederošā zemes īpašuma „Lauki” ar kad.nr.6884-004-0093, zemes gabalu ar 

kad.nr.6884-007-0050 platība 5,2 ha, un atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jaunlauki”. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 

14.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs,

T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Lauki” ar kad.nr.6884-004-0093, kopējā

platība 27,6 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6884-007-0050 platība 5,2 ha, 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam ar kad.nr.6884-007-0050 platība 5,2 ha,

jaunu nosaukumu „Jaunlauki”, ciems Grišina, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

7.1. 

        Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupē,  

Zilupes novads, 20.09.2011., reģ.nr.273 iesniegumu, par atteikšanos no zemes 

lietošanas tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6817- 001- 0101, zemes 

platība  12500 kv.m.. Uz zemes gabala ēku nav. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
 
panta 2.punktu, kā arī 

Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 24.augusta 

sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, 
S.Vanzoviča), 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 ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

8.1.Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 26.08.2011. 

iesniegumu, reģ. 26.08.2011. ar Nr.240, par 1/2 domājamās daļas no zemes gabala 

1200 kv.m kopplatības noteikšanu adrese, Zilupē, Zilupes novads, 1/2 domājamās 

daļas dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai. Pamatojoties uz Zilupes 

novada teritoriālo plānojumu, Zilupes novada pašvaldības 



dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova,

M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo 1/2 domājamo daļu no zemes gabala 1200 kv.m

kopplatības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0023, Vārds Uzvārds, personas kods 

XXX, piederošās 1/2 domājamās daļas dzīvojamās mājas un saimniecības ēku 

Mērnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads, uzturēšanai. 

8.2. Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, c.Rakšina, Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads, lūgumu par domājamās daļas 164,5 kv.m. no zemes gabala 4,0 ha kopplatības 

noteikšanu dzīvojamās mājas un saimniecības ēku uzturēšanai. Pamatojoties uz 

Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2008.gada 31.janvāra mantojuma apliecību 

Nr.410, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

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

S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo platību ēku uzturēšanai 0,1 ha no zemes gabala 4,0 ha

kopplatības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126, Vārds Uzvārds, personas kods 

XXX, piederošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēku „Lapegles”, c.Rakšina, 

Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, uzturēšanai.
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Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Nadežda” un „Kaija” 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

9.1.Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.27.01.1987., dzīvo adrese, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, 21.09.2011., reģ.nr.277, iesniegumu par adreses piešķiršanu 

dzīvojamai mājai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896-005-0096. 

         Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, 
N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

   Piešķirt dzīvojamai mājai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 

0096 adresi  adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.       

9.2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,

N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamai mājai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 
0057 adresi adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.

2. Zemes lietošanas mērķis – 0101 „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. 
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Par atļauju apvienot dzīvokļus 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., deklarētā dzīvesvieta 

adrese, Zilupe, Zilupes novads, iesniegumu ar lūgumu apvienot kopējo dzīvokli, kas 

atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, un noslēgt īres līgumu uz visu dzīvokli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošos materiālus un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

1/ dzīvoklis pēc adreses adrese, Zilupe sastāv no trijām istabām, virtuves un vannas 

istabas; 

2/ divas istabas (noteikta adrese adrese, Zilupe) ir piešķirtas īrē Vārds Uzvārds; 

3/ viena istaba ( noteikta adrese adrese, Zilupe) bija piešķirta īrē Vārds Uzvārds, kura 

ir mirusi 15.10.2010. Vārds Uzvārds pirmās pakāpes radinieku nav; 

4/ neviena no pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās platības piešķiršanai 

reģistrētājām personām nav izteikusi vēlēšanos īrēt Vārds Uzvārds piederošo 

dzīvojamo telpu; 

5/ no dzīvokļa apsaimniekotāja SIA”Zilupes LTD” ir saľemta informācija, ka 

I.Upeniecei nav parāda par īri un komunālajiem pakalpojumiem;

Un pamatojoties uz 16.02.1993.likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 

piekto daļu, kurā noteikts: ja kopējā dzīvoklī, kas pieder pašvaldībai, atbrīvojusies 

viena vai vairākas dzīvojamās telpas, tās vispirms piedāvā īrēt dzīvokļa īrniekam, kurš 

nav parādā īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, grozot noslēgto 

dzīvojamās telpas īres līgumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,

S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atcelt dzīvoklim pēc adreses adrese, Zilupe, statusu „kopējais dzīvoklis” ar 

01.10.2011.

2. Noteikt dzīvoklim vienu kopīgu adresi – adrese, Zilupe, Zilupes novads, 

LV-5722;

3. SIA”Zilupes LTD” noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu ar   Vārds 
Uzvārds uz nenoteiktu laiku ar 01.10.2011. uz visu dzīvokli pēc adreses adrese, 

Zilupe. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiks noslēgts viena 

mēneša laikā, persona zaudēs īres tiesības.

4. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes novads, vai 

izsniegt personīgi. Informēt SIA „Zilupes LTD” un Valsts adrešu reģistru par 

pieľemto lēmumu.

5. SIA ”Zilupes LTD” norakstīt Vārds Uzvārds sakrāto parādu par īri un 
komunālajiem pakalpojumiem.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par zemes vienību platības aktualizāciju 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 22.09.2011. Nr.2-

04.1-L/3152 vēstuli Par zemes vienību platības aktualizāciju, Zilupes novada 

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

G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs,

T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –

nav, nolemj:

Apstiprināt zemes vienību aktualizētās platības:

Kadastra  apzīmējums Platība NĪVK IS Tehniskajos datos (ha) 

6817-003-0322 2,193 

6817-003-0325 0,0842 

6817-003-0257 0,2243 

6817-003-0278 0,2025 

6817-003-0252 0,2413 

6817-003-0268 2,1965 

6817-003-0351 0,2593 
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, 31.08.2011., reģ.nr.250, iesniegumu par vecāku maksas parāda 54,00 

Ls norakstīšanu. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1/ Vārds Uzvārdsaprūpē un apgādē ir 3 nepilngadīgi bērni. 

2/ Vārds Uzvārds un viľas civilvīrs strādā gadījuma darbus. 

3/ Bērns Vārds Uzvārds dzimis 25.01.2004. apmeklē Zilupes PII. 

4/ Ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. 

Sakarā ar to, ka Vārds Uzvārds ģimenes ienākumi ir minimāli un uz doto brīdi 

nav summas, lai segtu parādu summu, balstoties uz Finanšu komitejas 2011.gada 

28.septembra atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -12 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, 
S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Norakstīt Irinas Sļadzes sakrāto vecāku maksas parādu 63,76 Ls par bērna 
Jevģēnija Sļadza Zilupes PII apmeklējumu.



13& 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu 

ar Vārds Uzvārds. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzimusi xx.xx.xxxx., 20.09.2011. iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli.  

Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem 

apstākļiem: 

1) pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtās informācijas dzīvoklis pēc adreses Domes 
iela 4-2, Zilupe, ir brīvs;

2) Vārds Uzvārds ir bārene.

3) Vārds Uzvārds 20.09.2011. ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un devusi savu 
piekrišanu dzīvokļa īrei; 

un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 

06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 

27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome, 

atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova,

M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., Vārds 
Uzvārds, dzimusi xx.xx.xxxx.

2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz 
nenoteiktu laiku ar 01.10.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek 

noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 

personīgi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena  

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Zilupes MMS direktores iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

Izskatot Zilupes MMS direktores Veras Doreiko-Sinkevičas iesniegumu, 

reģistrēts 28.09.2011., nr.285, par atļauju norakstīt novecojušus, kuru atjaunošanas un 

remonta darbi ir ļoti dārgi, sekojošus pamatlīdzekļu: 

1/ akordeons inv.nr.122009 (1989.g.) 

2/ akordeons inv.nr.122010 (1989.g.) 

3/ akordeons inv.nr.122011 (1988.g.) 

4/ magnetafonu inv.nr.122013 (1996.g.). 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 28.09.2011. atzinumu, novada 

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

G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs,



T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – 

nav, nolemj: 

Piekrist tam, ka Zilupes MMS norakstīs uzskaitītos pamatlīdzekļus, kuru remonta un 

restaurācijas darbi izmaksā ļoti dārgi. 
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Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 

Izskatot Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas 

27.09.2011. iesniegumu, reģistrēts 28.09.2011. nr.286 Par audzēkľu atbrīvošanu no 

vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu un Zilupes novada pašvaldības domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2011.gada 28.septembra sēdes atzinumu, balstoties uz 

noteikumiem „Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas vecāku līdzfinansējumu 

izglītības programmu īstenošanai”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 12 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ľikitins, S.Fenčenko, 

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma: 

1. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20V211 00) 4 audzēkľus, kuri ir no 

daudzbērnu ģimenēm un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts 

pielikumā) 

2. programmā „Stīgu instrumentu spēle” (10V 212 02) 1 audzēkni, no 

daudzbērnu ģimenēm un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts 

pielikumā) 

3. programmā „Deja-dejas pamati” (20V 212 10) 3 audzēkľus, no daudzbērnu 

ģimenēm un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā) 

4. programmā „Pūšaminstrumentu spēle” (10V 211 00) 1 audzēkni, no 

daudzbērnu ģimenēm un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts 

pielikumā). 

5. programma „Pūšaminstrumentu spēle” (20V 212 03) 1 audzēkni par mācību 

un radošā darba sasniegumiem.(Saraksts pielikumā). 

6. programma „Deja-Dejas pamati” (20V 212 10) 3 audzēkľus par mācību un 

radošā darba sasniegumiem.(Saraksts pielikumā). 
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SIA „Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

 Izskatot SIA „Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa Valērija 

Firisova 20.09.2011. reģ.nr.1441 iesniegumu par līdzekļu 6000,- Ls izdalīšanu avansā 

malkas iegādei. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada 

pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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



T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

Atteikt SIA „Zilupes LTD” izdalīt avansā līdzekļus malkas iegādei. 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                    O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                   A.Borsuka 

 

 

 

 

 




