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LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiľa ielā 13, Zilupe LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315
Uzľēmuma reģistrācijas Nr.90000017383,
AS „GE Money Bank”, norēķinu konts LV33BATR0051201952000
Zilupes norēķinu grupa, Bankas kods BATRLV2X018

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 12
Zilupē

2010.gada 30.decembrī

Sēde sasaukta plkst. 12.00
Sēdi atklāj plkst. 12.00

Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no
01.12.2010. – 30.12.2010.
2. Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada
budžetu.”
3. Par saistošo noteikumu projekta Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” apstiprināšanu.
4. Par bāriľtiesas priekšsēdētājas vēlēšanām.
5. Par saistošo noteikumu projekta Nr.12 „Par tirdzniecību ielu
tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību Zilupes novadā” apstiprināšanu.
6. Par zemes vienības platības aktualizāciju (adrese).
7. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.
8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
9. Par adreses piešķiršanu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
11. Par atsavināšanas ierosinājumu.
12. Par līdzekļu izdalīšanu SIA ”Zilupes LTD” sniega tīrīšanas lāpstas
iegādei traktoram.
13. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes LTD”
pamatkapitāla palielināšanu.

14. Par izbrīvējušos dzīvokli.
15.Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
16. Par Grozījumiem 2003.gada 08.oktobra līgumā Nr.1.1.-2/03 „Par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Zilupes
pilsētā”.
17.Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu.
18. Par 2007.gada parādu norakstīšanu uzľēmumam SIA”RIO”.
19. Par 2007.gada izveidoto uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem
norakstīšanu.
20. Par pārvērtēšanas rezultātu norakstīšanu.
21. Par bezcerīgu parādu norakstīšanu.
22.Par bezmaksas informatīvā ziľojuma ” Zilupes novada vēstis”
izveidošanu.
23. Par noteikumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” izstrādi.
24. Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.
25. Par zemes vienību platības aktualizāciju.
26. Par Pasienes pagasta bibliotēkas krājumu norakstīšanas akta
apstiprināšanu.
27.Par jaunatnes centra izveidi Zilupes novadā.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka

Oļegs AGAFONOVS

Piedalās –
Deputāti:
Sergejs FENČENKO
Marija MEIKŠĀNE
Ludmila MATVEJENKO
Taisa SEMJONOVA
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vitālijs VAĻDENS
Vasīlijs SOTČENKO
Vladimirs ĽIKITINS
Pieaicināti:
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Bāriľtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE
Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Juriste Larisa AĻBREHTE

NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Sergejs VANZOVIČS
Guinārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā

1§
Pārskats par paveikto darbu un padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.12.2010. –
30.12.2010.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.12.2010. – 30.12.2010.

2&
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”.
Ziľo J.Bondarenko
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un
likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 14 „ Par
grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
2010.gada budžetu”:
1. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un
tie ir brīvi pieejami Zilupes novada domes ēkā un Zaļesjes pagasta
administrācijas ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta
pārvaldes ēkā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 14 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības
Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”.
3&
Par saistošo noteikumu projekta Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” apstiprināšanu.

Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām”14.panta
trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12 panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13
”Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.13 ”Nodeva par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai.
4&
Par bāriņtiesas priekšsēdētājas vēlēšanām.
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Ainas AGAKI, Zilupes novada bāriľtiesas priekšsēdētājas iesniegumu
par pilnvarojuma tiesību pagarinājumu jo viľai 08.01.2011.izbeidzas tiesības būt par
bāriľtiesas priekšsēdētāju. Balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
26.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Ievēlēt Ainu AGAKI par Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no
09.01.2011. uz 5 gadiem līdz 08.01.2016.

5&
Par saistošo noteikumu projekta Nr.12 „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās
un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”
apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām”43.panta
pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12 panta pirmās daļas 4.punktu, 12.05.2010. MK Noteikumiem Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,

N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12
”Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu
par tirdzniecību Zilupes novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12 ”Par tirdzniecību
ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
Zilupes novadā” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

6&
Par zemes vienības platības aktualizāciju (adrese).
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas, Reģ.nr.90000030432, adrese, Rēzeknē,
LV-4601, biroja vadītājas Vārds Uzvārds 07.12.2010.lūgumu precizēt informāciju par
zemes vienības 6896 003 0194 platību, kā arī noteikt zemes lietojumam nekustamā
īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
Izvērtējot situāciju, SIA ”Kvintesence” sagatavoto Zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes lietošanu un
ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu”, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins),PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
dome nolemj:
Precizēt zemes īpašumam adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,
kad.nr.6896-003-0194 platību.
Apstiprināt zemes gabala nosaukums, kad.nr.6896-003-0194 zemes kopplatību
0,3233 ha platībā, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 0,3233 ha, ar kadastra Nr.6896-0030194 nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem – 0,0561 ha;
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
– 0,1627 ha.
2.Zemes izmantošanas mērķis - dzīvojamo māju uzturēšana .

7§

Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
7.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārdsdzim.xx.xx.xxxx.,
21.12.2010. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Sergejs”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ņikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Sergejs”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.2.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja , Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx.,
kuras vārdā uz pilnvaras (Latgales apgabaltiesas Zvērināta notāra Marinas
Jakimovas 16.05.2008.izdota pilnvara Nr.2221) pamata rīkojas pilnvarota persona
Alvis Budrevičs, dzim.29.11.1966., iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt
jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Adeļ ”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Adeļ”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.3.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, SIA ”Rundaiľi” Reģ.nr.40003634339,
Rīgā, adrese, pilnvarotas personas Vārds Uzvārds, dzim.07031961., iesniegto
„Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu” ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ,,Ārijas ”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Ārijas”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.4.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, SIA ”MYRTILLUS”
Reģ.nr.41203020212, Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts, adrese, pilnvarotas
personas Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., iesniegto „Pirkuma līgumu” ar lūgumu

izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
,,Rūķīši ”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Rūķīši”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.5.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, SIA ”MYRTILLUS”
Reģ.nr.41203020212, Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts, adrese, pilnvarotas
personas Vārds Uzvārds, dzim.07.03.1961., iesniegto „Nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu” ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu ,,Venta ”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Venta”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.6.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, SIA ”Rundaiľi” Reģ.nr.40003634339,
Rīgā, adrese, pilnvarotas personas Vārds Uzvārds, iesniegto 09.12.2010.iesniegumu un
„Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu” ar lūgumu izskatīt autājumu
j
par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz nekustamiem īpašumiem ,,Homčenki ”, „Randoti”, „Ilzītes”,
„Niks-S”, „Rudovo”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,, Homčenki ”,
„Randoti”, „Ilzītes”, „Niks-S”, „Rudovo”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.7.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, Zemnieku saimniecības ”Kristinki”
Reģ.nr.43401016110, Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, Rabova, adrese, direktora
Vārds Uzvārds, iesniegto 29.12.2010.iesniegumu un „Pirkuma līgumu” ar lūgumu
izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo
īpašumu ,,Jāľamuiža”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,, Jāņamuiža”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.8.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, SIA ”Škauni” Reģ.nr.40003634339,
Rīgā, adrese, pilnvarotas personas Vārds Uzvārds, iesniegto 09.12.2010.iesniegumu un
„Pirkuma līgumu” ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamiem īpašumiem ,,Istra ”, „Cintiľi”,„Ādiľi”, „Mežeľi”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Fenčenko ), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,, Istra ”, „Cintiņi”,
„Ādiņi”, „Mežeņi”.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

8&
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
8.1.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 17.12.2010.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 0,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0315. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

8.2.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 01.12.2010.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes

gabalu 260 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0105. Uz zemes gabala
ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
8.3.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 15.12.2010.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 700 kv.m.
platībā no kadastra apzīmējuma 6817 003 0258. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

8.4.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 15.12.2010.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 640 kv.m.
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0104. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
8.5.
Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 14.12.2010.
iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 320 kv.m.
platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0251. Uz zemes gabala ēku nav.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu un
8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1.
Izbeigt Vārds Uzvārds zemes lietošanas uz zemes gabalu ar
kad.nr.6896-008-0234, zemes platība 0,3 ha, jo viņa ir mirusi.
2.
Izbrīvējušos zems gabalu ar kad.nr.6896-008-0234, platība 0,3 ha
ieskaitīt pašvaldībai piederošā zeme.
9&
Par adreses piešķiršanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzimis xx.xx.xxxx.,
28.12.2010.iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar
kad.nr.6896-003-0195.
Izvērtējot situāciju, ka uz zemes gabala ar kad.nr. 6896-003-0195 atrodas
adresācijas objekti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 10
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieľemt lēmumu Piešķirt zemes gabalam ar kad.nr.6896-003-0195 adresi
adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

10&
Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, 30.12.2010.iesniegumu par
dzīvokļa, kurš izdalīts viľai, adrese, Zilupē, īres līguma
pārformēšanu uz Vārds
Uzvārds vārda, jo viľa vēlas privatizēt šo

dzīvokli. Vārds Uzvārds vienojās ar Vārds Uzvārds, ka tā segs iepriekšējā īrnieka
sakrātos parādus.
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, S.Fenčenko,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Piekrist tam, ka tiks pārformēts dzīvokļa adrese, Zilupē, īres līgums uz Vārds
Uzvārds vārda.
11&
Par atsavināšanas ierosinājumu.
Ziņo B.ČEBOTARE
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupē, atsavināšanas
ierosinājumu par atļauju atsavināt dzīvojamo māju pēc adreses Raiľa ielā 29, Zilupē.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās M.Meikšāne - pamats - likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut atsavināt dzīvojamo māju pēc adreses Zilupē, adrese, atsavināšanas
metode- izsole.

12&
Par līdzekļu izdalīšanu SIA ”Zilupes LTD” sniega tīrīšanas lāpstas iegādei
traktoram.
Ziņo V.VAĻDENS
Sakarā ar stihisko stāvokli attiecībā sniega tīrīšanas, atklāti balsojot: PAR - 10
deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, S.Fenčenko, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Ľikitins), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Izdalīt 3500,- Ls SIA ”Zilupes LTD” sniega tīrīšanas lāpstas iegādei
traktoram.

13&
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes LTD” pamatkapitāla
palielināšanu.
V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz LR 26.09.2002.likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” un LR Komerclikumu, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Zilupes novada pašvaldība palielina SIA ”Zilupes LTD” pamatkapitālu
izdarot naudas pārskaitījumu LVL 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti latu)
un pretī saņemot attiecīgu daļu skaitu.
2. Izdarīt attiecīgus grozījumus SIA ”Zilupes LTD” Statūtos un izteikt III
nodaļas „Pamatkapitāls ” 1.punktu šādā redakcijā:
„ Sabiedrības pamatkapitāls sastāda LVL 35491,00 (trīsdesmit pieci
tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats un 00 santīmi).
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 35491,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri
simti deviņdesmit vienā daļā), vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir LVL 1
(viens lats).”
3. Apstiprināt SIA ”Zilupes LTD” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
14&
Par izbrīvējušos dzīvokli
Ziņo V.SOTČENKO
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Mārupes pagasts, Rīgas rajons,
29.12.2010.iesniegumu par īres tiesību izbeigšanu uz viľam izdalīto dzīvokli pēc
adreses adrese, Zilupē, jo viľš tur vairāk nedzīvo.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Pieņemt lēmumu par īres tiesību izbeigšanu I.Mikučam uz dzīvokli Lāčplēša ielā 4,
dz.5, Zilupē.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
15&
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo J.VELIGURSKA
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Pasienes c., Pasienes
pagasts, Zilupes novads, 17.12.2010.iesniegumu par ceļa izdevumu apmaksu 23,40 Ls
kopsummā saistītu ar dēla Vārds Uzvārds braucienu uz Valsts pedagoģiski
medicīnisko komisijas sēdi uz Rīgu. Brauciens uz komisiju notika pēc skolotāju
pedagoģiskās sēdes, psihologa un ģimenes ārsta rekomendācijām. Izvērtējot situāciju
Zilupes novada pašvaldības izglītības speciālista J.Veligurskas ziľojumu,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apmaksāt Vārds Uzvārds ceļa izdevumus 23,40 kopsummā braucienam uz Rīgu
27.09.2010.pavadot savu dēlu Vārds Uzvārds uz Valsts pedagoģiski medicīnisko
komisijas sēdi.

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads,
28.12.2010.iesniegumu par viľas uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
16&
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” apstiprināšanu.
Ziņo V.VAĻDENS

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.5.1.1.
aktivitāti
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”
20.1.apakšpunktu un 22.punktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir
uzaicināti iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu, kura pielikumā
nepieciešams pievienot Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu
vērtēšanas komisijas akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu saskaľā ar
Latvijas Republikas 2007. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.912 8. punktā noteiktajām administratīvajām prasībām, Zilupes novada
pašvaldība, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Apstiprināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē” tehniski ekonomisko pamatojumu, kura izstrādes datums ir
2010. gada 15. decembris, kurā:
1. Projekta kopējās izmaksas ir 2 239 732.99 LVL;
2. Projekta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma ir 1 851 019,00 LVL;
3. Projektā neattiecināmās izmaksas ir 388 713.99 LVL.
Prioritārā investīciju programma ietver:
1.
2.
3.
4.

Izveidot attīrītā ūdens rezervuāru;
Izbūvēt attīrītā ūdens sūkľu staciju ar aprīkojumu;
Rekonstruēt kanalizācijas sūkľu staciju Mērnieku ielā;
Rekonstruēt esošās centrālās notekūdeľu attīrīšanas iekārtas.
17&

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu.
Ziņo M.MEKŠĀNE
Izskatot zemes lietotāju sarakstus, ka tajos ir personas, kuras ir mirušas, bet
viľu lietošanā skaitās zeme, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Sakarā ar personu nāvi, norakstīt nekustāmā īpašuma nodokļa parādus
sekojošām personām:
1.1. Vārds Uzvārds, zemes kad.nr.6896-002-0055, platība 1,3 ha, parāda summā
37,01 Ls;
1.2. Vārds Uzvārds, zemes kad.nr.6896-003-0040, platība 0,4 ha, parāda
summa 13,73 Ls;
1.3. Vārds Uzvārds, zemes kad.nr.6896-003-0196, platība 2,4 ha, parāda summa
4,50 Ls.
1.4. Vārds Uzvārds, zemes kad.nr.6817-002-0098, parāda summa 89,74 Ls.
2. Izbrīvējušos zemes gabalus:
2.1. kad.nr.6896-002-0055, platība 1,3 ha,
2.2. kad.nr.6896-003-0040, platība 0,4 ha,
2.3. kad.nr.6896-003-0196, platība 2,4 ha, ieskaitīt pašvaldībai piederošā zeme.
18&
Par 2007.gada parādu norakstīšanu uzņēmumam SIA”RIO”.
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz 15.12.2009.g. MK Noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedību” 170.pantu un salīdzināšanas aktu ar SIA „RIO”,
atzīstot minēto summu gada ieľēmumos, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Norakstīt Zilupes novada pašvaldības parādu uzņēmumam SIA”RIO” Ls 2000,apmērā.
19&
Par 2007.gada izveidoto uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem norakstīšanu.
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz 15.12.2009.g. MK Noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedību”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Norakstīt 2007.gadā izveidotos uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem Ls
270,44 apmērā.

20&
Par pārvērtēšanas rezultātu norakstīšanu.
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz 15.12.2009.g. MK Noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedību”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Norakstīt 2006. un 2007.gadā Pasienes pagastā izveidoto zemes pārvērtēšanas
rezervi Ls 4732,34 apmērā.

21&
Par bezcerīgu parādu norakstīšanu.
Ziņo J.BONDARENKO
Pamatojoties uz 15.12.2009.g. MK Noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedību”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu par sekojošu bezcerīgu parādu norakstīšanu:
1. Vecāku maksa par Zaļesjes bērnudārza apmeklējumu – Vārds Uzvārds
23,12 Ls;
2. Zilupes MMS vecāku līdzfinansējuma parāda summa par 2002.-2005.gadu
466.- Ls kopsummā, saskaņā ar pielikumu.
3. SIA”Vanags” (firma neeksistē) 96,- Ls + 9,16 Ls;
4. IU”D.Emīlija” (neeksistē) 280,- Ls;
5. SIA”ENagro”(neeksistē) 10,15 Ls + 8,16 Ls;
6. Vārds Uzvārds (miris) 19,80 Ls;
7. Vārds Uzvārds(mirusi) 4,95 Ls;
8. Vecāku maksas parādus par Zilupes PII apmeklējumu 181,48 Ls, saskaņā
ar pielikumu.
9. Vecāku maksas parādus par Pasienes PII apmeklējumu 201,63 Ls,
saskaņā ar pielikumu.
10. Sakarā ar ieilgušo strīdu, ieteikt SIA ”Zilupes LTD” norakstīt ilgtermiņa
parādu par siltumu dzīvoklis adrese, Zilupē, 100,- Ls kopsummā.

22&
Par bezmaksas informatīvā izdevuma ,,Zilupes novada vēstis” izveidošanu

Likuma ,,Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļa nosaka, ka Domes saistošos
noteikumus publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Lai izpildītu likumā
noteiktās prasības un lai Domes pieľemtie lēmumi būtu viegli un savlaicīgi pieejami
novada iedzīvotājiem, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
1. Izveidot Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu
,,Zilupes novada vēstis”.
2. Noteikt, ka izdevums iznāks vienreiz mēnesī ar eksemplāru skaitu 30 gab.
3. Nozīmēt atbildīgo par šī izdevuma dizainu un saturu.

23&
Par noteikumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” izstrādi.
Ziņo L.AĻBREHTE
Lai efektīvi pildītu pašvaldības autonomo funkciju – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas noteikta likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktā, un izpildītu likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” noteiktās prasības, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Lai lemtu jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, jāizveido Dzīvokļu
komisija triju cilvēku sastāvā.
2. Līdz nākamajai domes sēdei juristei izstrādāt Dzīvokļu komisijas nolikumu un saistošus
noteikumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

24&
Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
24.1. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 29.10.2010.sēdes (protokols
nr.10,15&) lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Veikt 29.10.2010.sēdes (protokols nr.10,15&) lēmumā sekojošus labojumus:
1. lēmuma 2.1.punktu lasīt jaunā redakcijā, Vladimirs Iļzenecs vietā mantiniece
meita Inga Iļzeneca.
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.

24.2. Sakarā ar to, pašvaldības domes 30.09.2010.sēdes (protokols nr.9,10&)
lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72 pantu,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Veikt 30.09.2010.(protokols nr.9,10&) lēmumā sekojošus labojumus:
1. Punktu 1. lasīt jaunā redakcijā:
„Izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu 500 kv.m. platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817002-0223 un zemes gabalu 300 kv.m. platībā ar kadastra
apzīmējumu 6827-002-0223 pēc adreses Meža ielā 28a, Zilupē, Zilupes novads ar
2010.gada 1.oktobri.”
2. Punktu 2. lasīt jaunā redakcijā:
„Atzīt, ka zemes gabali 500 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817-002-0223 un
zemes gabals 300 kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-002-0223 pēc adreses Meža
ielā 28a, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītoši Zilupes novada pašvaldībai.
3. papildināt lēmumu:
„Zemes gabals 0,034 ha platībā ar kad.nr.6817-002-0034 ir reģistrēts Zemesgrāmatā
uz Zilupes novada pašvaldības vārda.”
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
25&
Par zemes vienību platības aktualizāciju.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas 06.12.2010.informāciju, ka zemes
vienībai ar kad.nr.6884-002-0209 ir mainīta platība atbilstoši pierobežnieka ar
kad.nr.6884-002-0040 2008.gada 17.decembra kadastrālajai uzmērīšanai un NĪVK IS
telpiskajiem datiem, līdz ar to viľi līdz pieľemt lēmumu par zemes vienības ar
kad.nr.6884-002-0209 platību precizēšanu atbilstoši NĪVK IS telpiskajiem datiem.
Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Fenčenko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Zemes vienībai ar kad.nr.6884-002-0209 zemes platība atbilstoša NĪVK IS
telpiskajos datos norādītai 0,05 ha.
26&
Par Pasienes pagasta bibliotēkas krājumu norakstīšanas akta apstiprināšanu.
Ziņo J.BONDARENKO
Pārskatot Pasienes pagasta bibliotēkas krājumu norakstīšanas aktu
Nr.48, sastādīts 12.10.2010., summa 95,30 Ls, balstoties uz Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:

Apstiprināt Pasienes pagasta bibliotēkas krājumu norakstīšanas aktu Nr.48,
sastādīts 12.10.2010., summa 95,30 Ls.

27&
Par jaunatnes centra izveidi Zilupes novadā.
Ziņo J.VELIGURSKA
Izskatot Zilupes novada Izglītības speciālistes J.Veligurskas piedāvājumu par
jaunatnes centra izveidi Zilupes novadā, jo līdz ar to tiks atrisināta problēma
daudziem projektiem. Jaunatnes centru varētu izvietot TN telpās, kā arī
arodvidusskolas telpās.
Izvērtējot situāciju, balstoties uz Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt piedāvājumu izveidot pašvaldības iestādi „Jaunatnes centru”
Zilupes novadā.
2. Atbildīgā par ieceres izpildi J.Veligurska.
Domes 12.sēde slēgta plkst.16.00
Sēdi vadīja

O.Agafonovs

Protokolēja

A.Borsuka

