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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. 11 

Zilupē   2011.gada 27.oktobrī 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

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

01.10.2011. – 27.10.2011.

2. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes iesnieguma izskatīšana.

3. Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

6. Par Zilupes novada pašvaldības piedalīšanos ES Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu

iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam

pasākuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros.

7. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības iestāžu vienotajā

grāmatvedības uzskaites kārtībā.

8. Par adrešu precizēšanu.

9. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu

apstiprināšanu.

10. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

11. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 002 0031, 6817-002-

0171, Zilupē precizētās platības, zemes robežu, situācijas un

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu.



12. Par vecāku līdzdalības maksājumu noteikšanu BJC ”Zilupe”.

13. Par pusdienu cenu Zilupes vidusskolā.

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

15. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6896-003-0194, pēc adreses adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads 
pārdošanas cenas apstiprināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6896-003-0128, pēc adreses adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads 
pārdošanas cenas apstiprināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

6884-004-0046, 6884- 004- 0149 pēc adreses adrese, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads, atsavināšanu.

18. Par SIA ”Zilupes LTD” tehnikas izmantošanas tarifiem.

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Vārds Uzvārds.

20. Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam ar kadastra numuru 6884-

4-0006.

21. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam.   

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

Taisa SEMJONOVA 

Leonīds OSIPOVS  

Sergejs FENČENKO 

Nikolajs JEFIMOVS  

Marija MEIKŠĀNE 

Ludmila MATVEJENKO 

 Pieaicināti:  

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITIOVS 

BJC”Zilupe” direktore Inga CIBIĽA 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

Vladimirs ĽIKITINS 

Vasīlijs SOTČENKO 

Gunārs SMUĻKO  

Sergejs VANZOVIČS 



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

Atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 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 01.10.2011. – 

27.10.2011. 

Ziľo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs),

PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes lēmumu 

izpildes gaitu no 01.10.2011. – 27.10.2011. 
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Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes iesnieguma izskatīšana. 

Ziľo V.VAĻDENS 

Izskatot Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 30.09.2011. vēstuli „Par LPS 

22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiľu” un jaunā plānošanas perioda

pamatnostādnēm”, kurā LPRAP aicina principu „nauda seko iedzīvotājiem” papildināt ar

vairākiem koriģējošiem koeficientiem, tādiem, kā iedzīvotāju blīvums, demogrāfiskā slodze,

iekšzemes kopprodukts, nodarbinātības līmenis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis u.c., kas

palīdzētu attīstīt arī nelabvēlīgos reģionus un nodrošinātu visu valsts teritoriju un reģionu

līdzsvarotu attīstību. LPRAP aicina LPS izveidot un atbalstīt arī īpašu austrumu pierobežas

pašvaldību grupu kā projektu iesniegšanas mērķteritoriju 2014.- 2020.gadu ES

programmēšanas periodam.

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs),

PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Atbalstīt LPRAP aicinājumu.
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Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

3.1.Dome izskatīja, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Balvos, 

17.10.2011. iesniegumu, reģ. 17.10.2011. ar Nr.302, par atļauju atdalīt no viľai piederošā 

zemes īpašuma „Kalniľš” ar kad.nr.6896-008-0041, zemes gabalu ar kad.nr.6896-008-0256 

platība 6,4 ha, un atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Borok”.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 14.panta 

2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, 

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

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:



1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Kalniľš” ar kad.nr.6896-008-0041, kopējā platība

14,2 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6896-008-0256 platība 6,4 ha. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam ar kad.nr.6896-008-0256 platība 6,4 ha, jaunu

nosaukumu „Borok”, ciems Naumki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 
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Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Ziľo L.AĻBREHTE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.   xx.xx.xxxx. gadā, 12.10.2011.iesniegumu reģ. 

13.10.2011. Nr.300, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ruslanam Trofimovičam, jo 

dzīvesvieta ir deklarēta Vārds Uzvārds piešķirtajā dzīvoklī pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes 

novads. 

Zilupes novada pašvaldības dome, izvērtējot situāciju, konstatēja:  

1/ Vārds Uzvārds, ar pašvaldības domes lēmumu 28.07.2011.,(protokols Nr.7,13&) „Par 

dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds”  
tika piešķirts dzīvoklis pēc adreses adrese, Zilupē. 
2/ Uz doto brīdi savu dzīvesvietu deklarējusi šajā adresē persona Vārds Uzvārds, kurai zudis 
tiesiskais statuss attiecībā šīs dzīvesvietas. 

Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 2.punktu, attiecīgai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu iestāde personas deklarācijā 

sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem 

dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), 
PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Anulēt  Vārds Uzvārds, deklarēto dzīvesvietu pēc adreses adrese, Zilupē, Zilupes 

novads, LV-5732, jo zudis tiesiskais pamats. 

 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Ziľo: M.MEIKŠĀNE 

5.1. 

        Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzim.adrese., dzīvo adrese, Lauderu pagasts,  Zilupes 

novads, 04.10.2011., reģ.nr.296 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6864- 002- 0235  zemes platība  1,8 ha, zemes gabalu ar 

kad.apzīmējumu 6864-005-0158 zemes platība 0,5 ha, zemes gabalu ar kad.apzīmējumu 

6864-005-0167 zemes platība 0,3 ha. Uz zemes gabaliem 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 26.oktobra sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

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

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 



5.2. 

        Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads, 06.10.2011., reģ.nr.295 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6864- 004- 0049  zemes platība  5,0 ha. 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 26.oktobra sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , 
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās L.Matvejenko - pamats - likuma ”Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, nolemj:

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

5.3. 

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

novads, 11.10.2011., reģ.nr.298 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6817- 003- 0265  zemes platība  700 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 26.oktobra sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

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

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

5.4. 

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 26.oktobra sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 

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

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

1. Izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar kad.nr.6817-003-0137, platība

1200 kv.m., pēc adreses adrese, Zilupē, jo persona ir mirusi. 

2. Atzīt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6817- 003- 0137  zemes platība  1200 kv.m., 

pēc adreses adrese, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.

5.5. 

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

Zilupes novads, 29.09.2011., reģ.nr.287 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6896- 008- 0191  zemes platība  0,4 ha. 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 26.oktobra sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, 



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

N.Jefimovs), 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 Zilupes novada pašvaldības piedalīšanos ES Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. 

V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, MK 07.07.2008.noteikumiem 

Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpaklpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (V.Vaļdens, 

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

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

Piedalīties ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu

projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros un projektu

„Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija”.

1. Apstiprināt projekta „Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai

nepieciešamo finansējuma apmēru LVL 151258,67 finansējuma nodrošināšanai

saņemot LVL 22316,85 avansu 20 % apmērā no publiskā finansējuma LVL

111584,27 ņemot aizņēmumu Valsts Kasē 128941,82 LVL .

2. Aizņēmumu plānots ņemt Valsts Kasē uz 10 gadiem ar 8 % likmi.

3. Projekta attiecināmās izmaksas ir 123982,52 LVL.

4. Projekta neattiecināmās izmaksas ir LVL 27276,15.
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Par grozījumiem  Zilupes novada pašvaldības  iestāžu vienotajā grāmatvedības  

uzskaites kārtībā 

Ziľo J.BONDARENKO 

Pamatojoties uz 2011.gada 7. aprīļa grozījumiem likumā „Par grāmatvedību” un 

2011.gada 2.augusta MK noteikumiem Nr.589 „Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra 

noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET -

nav , ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt grozījumus Zilupes novada pašvadības iestāžu vienotajā grāmatvedības

uzskaites kārtībā saskaľā ar pielikumu. 
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 Par adrešu precizēšanu 

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

  Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegto informāciju par ziľu sniegšanu 

Valsts adrešu reģistram ar tai pievienoto precizējamo adresācijas objektu sarakstu  Nekustamā 



īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas 

datu aktualizācijas nolūkā, pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumu Nr.193  „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi“  un MK 03.11.2009. 

noteikumu Nr.1269  „Adresācijas sistēmas noteikumi“ prasībām,  Zilupes novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS

– nav, nolemj:

1. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas šādas Zilupes novada

teritorijā esošo adresācijas  objektu  adreses, jo uz minētām zemes vienībām nav 

adresācijas objektu: 

- Brīvības iela 15, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Latgales iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Lauku iela 16, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Lauku iela 26, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Meža iela 29, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Muitas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Raiņa iela 19, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Skolas iela 2b, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Brīvības iela 52, Zilupe, Zilupes novbads, LV-5751;

- Lauku iela 12, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Lauku iela 20, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Parka iela 20, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751;

- Domes iela 1a, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Liepu iela 17, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Partizānu iela 6, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

- Klusā iela 10, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;
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Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu 

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

9.1. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence””, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-

5701, reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6817 002 0076 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju” ,MK 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts 

robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 

4.punkta 4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8

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

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002 0076, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 

002 0076  platību- 1,7122 ha. (17122 kv.m.). 



3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002

0076 apgrūtinājumus: 

1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0708 ha; 

2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,1498 ha; 

3. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0201 ha; 

4. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0701 ha;

5. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,02176 ha; 

6. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,1217 ha; 

7. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā

– 0,0101 ha;

8. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā

– 0,0083 ha;

9. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā

– 0,0354 ha;

10. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m

dziļumā – 0,0063 ha; 

11. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m

dziļumā – 0,0596 ha; 

12. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces  kanalizācijas vadu – 0,0121 ha;

13. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces  kanalizācijas vadu – 0,0082 ha;

14. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces  kanalizācijas vadu – 0,0094 ha;

15. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces  kanalizācijas vadu – 0,0096 ha;

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 

9.2. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence””, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-

5701, reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6817 003 0259 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju” ,MK 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts 

robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 

4.punkta 4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8

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

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003 0259, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 

003 0259  platību- 1,0672 ha. (10672 kv.m.). 

3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003

0259 apgrūtinājumus: 



1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,1161 ha; 

2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0074 ha; 

3. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0064 ha; 

4. 3. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0075 ha; 

5. 120402  – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0157

ha; 

6. 120402  – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0073

ha; 

7. 120402  – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0702

ha; 

8. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,2080 ha; 

9. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,0114 ha; 

10. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces  kanalizācijas vadu – 0,0589 ha;

11. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m

dziļumā – 0,0087 ha; 

12. 120601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un

būvi – 0,0063 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 

9.3. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence””, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-

5701, reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6817 003 0203 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju” ,MK 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts 

robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 

4.punkta 4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8

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

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003 0203, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 

003 0203  platību- 0,4803 ha. (4803 kv.m.). 

3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003

0203 apgrūtinājumus: 

1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0346 ha (346 kv.m.); 

2. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0071 ha (71

kv.m.) 



3. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,0831 ha (831 kv.m.); 

4. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā

– 0,0201 ha (201 kv.m.).

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 

9.4. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence””, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-

5701, reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6817 003 0295 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju” ,MK 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts 

robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 

4.punkta 4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8

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

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003 0295, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 

003 0295  platību- 1,8856 ha. (18856 kv.m.). 

3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 003

0295 apgrūtinājumus: 

1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0060 ha (60 kv.m.); 

2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0603 ha (603 kv.m.); 

3. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru līniju un kabeļu

kanalizāciju – 0,1439 ha (1439 kv.m.); 

4. 12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā

– 0,2169 ha (2169 kv.m.).

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 

. 
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziľo S.MARČENOKA 

Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas 24.10.2011. 

reģ.24.10.2011. Nr.308 iesniegumu par uzkrāto parādu par elektroenerģiju Latvenergo 27,64 

Ls apmaksu dzīvoklī „Internāts – 3” Pasienes ciems, jo dzīvoklis pieder pašvaldībai. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1. Dzīvoklis „Internāts -3” pieder pašvaldībai.

2. Laika posmu dzīvoklis kalpoja kā laicīga mītne, līdz ar to sakrājās parāds par elektrību

27,64 Ls.



3. Latvenergo atsakās noslēgt jaunu līguma ar elektrības patērētājiem, jo nav dzēsts

parāds.

4. Parāda piedziľa tiesas ceļā pašvaldībai izmaksās vēl dārgāk.

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas 26.10.2011.

atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS

– nav, nolemj:

Apmaksāt Latvenergo parādu par elektroenerģiju 27,64 Ls kopsummā, pa matojoties uz

Latvenergo 14.09.2011. Nr.Š-1115L/2335L vēstuli. 
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  Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 002 0031, 6817-002-0171, 

Zilupē precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu. 

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

11.1. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence”, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-5701, 

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums 

Nr.6817 002 0031 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 

MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. noteikumiem 

Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” ,MK 

27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, 

pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas 

norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 4.punkta 

4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002 0031, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6817 002 0031 platību- 17866 kv.m. (1.7866 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002

0031 apgrūtinājumus: 

1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0959 ha (959 kv.m.);

2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0977 ha (977 kv.m.);

3. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0112 ha (112 kv.m.);

4. 120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0865 ha (865

kv.m.);

5. 120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0361 ha (361

kv.m.);

6. 120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,1923 ha (1923 kv.m.).

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 



11.2. 

Izvērtējot  SIA „Kvintesence”, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-5701, 

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums 

Nr.6817 002 0171 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 

MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, Aizsargjoslu likuma 18.pantu ,MK 22.12.2009. noteikumiem 

Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” ,MK 

27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, 

pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas 

norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 4.punkta 

4.16.2.apakšpunktu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Zilupē ,

Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002 0171, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6817 002 0171 platību- 14001 kv.m. (1.4001 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Zilupē, Zilupes novads, kadastra apzīmējums Nr.6817 002

0171 apgrūtinājumus: 

1. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,1123 ha (1123 kv.m.);

2. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu

kanalizāciju 0,3014 ha (3014 kv.m.);

3. 12010101- aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m  dziļumā –

0,1617 ha (1617 kv.m.).

Zemes izmantošanas mērķis ir kods 00133 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 
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Par vecāku līdzdalības maksājumu noteikšanu BJC ”Zilupe” 

Ziľo I.CIBIĽA 

Izskatot Bērnu jauniešu centra „Zilupe” Reģ.Nr.4251902867, Tautas ielā 1, Zilupē, 

direktores Ingas Cibiľas 26.10.2011. iesniegumu par vecāku līdzdalības maksājumu 

noteikšanu sporta deju pulciľa dalībniekiem un netradicionālo rokdarbu pulciľa pirmskolas 

izglītības audzēkľu grupas dalībniekiem no 1.novembra nosakot ikmēneša maksu 2,- Ls 

apmērā. 

Izvērtējot situāciju, ka BJC vēlas vecāku līdzdalības maksājumus noteikt balstoties uz 

bērnu un jauniešu centra „Zilupe” nolikuma 10.punktu, par saimniecisko darbību, 

38.2.apakšpunktu, kas paredz maksas pulciľu pakalpojumu sniegšanu, balstoties uz Finanšu 

komitejas 26.10.2011.ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 8 

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

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

1. Uzskatīt par zināmiem BJC „Zilupe” Reglamentējošos noteikumus par

vecāku līdzdalības maksājumiem.

2. Nenoteikt BJC „Zilupe” vecāku līdzdalības maksājumu 2,- Ls mēnesī sporta

deju pulciľa dalībniekiem un netradicionālo rokdarbu pulciľa pirmskolas

izglītības audzēkľu grupas dalībniekiem.
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Par pusdienu cenu Zilupes vidusskolā 

Ziľo L.MATVEJENKO 

Izvērtējot situāciju, uzklausot pakalpojumu sniedzējas L.Matvejenko skaidrojumus, 

balstoties uz finanšu komitejas 26.10.2011.atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 7 deputāti ( 

 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, O.Agafonovs, N.Jefimovs), 

PRET - nav , ATTURAS –  nav, balsošanā nepiedalās L.Matvejenko - pamats - likuma ”Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Jautājumu par bērnu pusdienu cenu un pusdienu kvalitāti Zilupes vidusskolā skatīt 

kopējā vecāku sapulcē, kura notiks novembra mēneša sākumā. 

14& 

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

Ziľo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods ,    xx.xx.xxxx. 07.01.2009. iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli.  

Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem: 

1) pēc SIA ,,Bidrija” sniegtās informācijas dzīvoklis pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu 

pag., ir brīvs;

2) saskaľā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds Uzvārds ir 
iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā perso-

nām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas Nr.3;

3) Vārds Uzvārds 24.10.2011. 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 - 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes     nov., 

Vārds Uzvārds, personas kods xxxxxx-xxxxx.

2. SIA ,,Bidrija” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz nenoteiktu laiku 

ar 01.11.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša 
laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi aderse, Zaļesjes pag., 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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Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0194, pēc 

adreses adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. 

Ziľo B.ČEBOTARE 

2011.gada 28.aprīļa Zilupes novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu „Par nekustāmā 

īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0194, pēc adreses adrese, Zaļesjes 

pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu.” Objekta vērtējums sastāda Ls 425,- (četri simti 

divdesmit pieci lati 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.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR -8 deputāti 

(V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs,

S.Fenčenko, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala pēc adreses adrese, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, pārdošanas cenu Ls 425,- (četri simti divdesmit pieci lati 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 adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

atsavināšanu, sedz Vārds Uzvārds.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada Zemes komisijas priekšsēdētājai. 
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Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0128, pēc 

adreses adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. 

Ziľo B.ČEBOTARE 

2011.gada 28.aprīļa Zilupes novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu „Par nekustāmā 

īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0128, pēc adreses Vārds Uzvārds, 

Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu.” Objekta vērtējums sastāda Ls 675,- (seši simti 

septiľdesmit pieci lati 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.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti 

(V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs,

N.Jefimovs, S.Fenčenko, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome, nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala pēc adreses adrese, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, pārdošanas cenu Ls 675,- (seši simti septiľdesmit pieci lati 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 adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

atsavināšanu, sedz Vārds Uzvārds.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada Zemes komisijas priekšsēdētājai. 
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Par nekustamā īpašuma, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0046, 6884- 

004- 0149 pēc adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu

Ziľo B.ČEBOTARE 

       17.1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta 1. daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un 

likuma 4. panta 4. daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinātājs 

var būt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viľi vēlas 

nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves), vai zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei, 

izskatīja atsavināšanas lūgumu no Pjotra Truhanova, adrese adrese, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu: 6884-004-0046 platība 2,12 ha, zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6884-004-0149 platība 2,08 ha, pēc adreses „Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes pag., 

Zilupes novads. 

     Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likuma” 5. panta 1.daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod 

dome, un pamatojoties uz Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas  2011.gada 

26.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET -

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

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabals ar kadastra

apzīmējumu 6884-004-0064 platība 2,12 ha, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6884-

4-0149 platība 2,08 ha, pēc adreses adrese, Pasienes pag., Zilupes novads.

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes un privatizācijas komisijas 

priekšsēdētājai  B.Čebotarei sagatavot dokumentu paketi nekustamā īpašuma - zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0046 platība 2,12 ha, zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6884-004-0149 platība 2,08 ha, pēc adreses adrese, Pasienes pag., Zilupes 

novads, reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas  komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegšanu apstiprināšanai Zilupes 

novada domē. 
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Par SIA ”Zilupes LTD” tehnikas izmantošanas tarifiem 

Ziľo V.FITISOVS 

Balstoties uz Finanšu komitejas 26.10.2011. atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 8 

deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

S.Fenčenko, T.Semjonova), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības

dome, nolemj:

Apstiprināt SIA”Zilupes LTD” tehnikas izmantošanas tarifus novada pašvaldības

vajadzībām. 

Pielikumā: Tehnikas izmantošanas tarifu saraksts Zilupes novada pašvaldības vajadzībām uz 

2 lpp. 
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Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Vārds Uzvārds 

Ziľo L.AĻBREHTE 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds 27.10.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds.

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus, ka

1) ar Vārds Uzvārds dzīvoklis pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., 

piešķirts ar 28.06.2011. domes lēmumu (protokols Nr.6, 18§) ar 01.07.2011.;  

3) Saskaľā ar likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, īrniekam ir tiesības jebkurā laikā 
izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu;

4) Vārds Uzvārds iesniegumā norādīja, ka apľemas nomaksāt parādu līdz

un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, 

atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, 

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

novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Izbeigt ar Vārds Uzvārds noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu ar 01.11.2011. bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas.

2. Anulēt Vārds Uzvārds deklarēto dzīvesvietu minētajā adresē.

3. Lēmumu nosūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, un SIA ,,Bidrija” uz adresi adrese, 

Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam ar kadastra numuru 6884-004-0006. 

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Rīgā, LV-1069, 

20.10.2011., reģ.27.10.2011.nr.319.1., iesniegumu par nosaukuma „Atmodas” piešķiršanu 

zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0006, zemes platība 26,6 ha, c. Pirdova, 

Pasienes pagasts, Zilupes novads.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 

14.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET -

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

 Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0006, platība 26,6 ha 

nosaukumu adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads.  
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 Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot fizisko personu .iesniegumus par nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamiem  

īpašumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 



Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, un 

pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 

38.punktu.  Ministru Kabineta  23.02.2010. noteikumu Nr.193  „Kadastra objekta reģistrācijas

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi“, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova,

M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības

dome nolemj:

1. Piešķirt adresācijas objektam, apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu

6896 002 0126, adresi: adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV- 5751. 

Domes 11.sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja O.Agafonovs

Protokolēja A.Borsuka




