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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. 12 
 

Zilupē                                                                    2011.gada 25.novembrī 

 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

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

01.11.2011. – 25.11.2011. 

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

3. Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu 

inventarizācijas izvešanu. 

4. Par ceļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu. 

5. Par Zilupes novada pašvaldības domes Darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikuma apstiprināšanu. 

6. Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Par kārtību, kādā Zilupes novada 

pašvaldībā uzľem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā 

par Zilupes novada pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu. 

7. Par Ziemassvētku dāvanu iegādi. 

8. Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2012. 

9. Par zemes ierīcības projekta nekustāmam īpašumam „Milana”, Zaļesjes  

     pagastā, Zilupes novads apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu. 

10. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu. 

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

12. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma 

slēgšanu ar Almantu Ķeri. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

     14. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Annu Aleksejevu. 

15. Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala 

redakcijas nodošanu atzinuma saľemšanai. 



16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – pēc adreses Raiľa ielā 29, Zilupē,  

     izsoles rezultātiem. 

17. Par nekustamā īpašuma, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884-004-

0046, 6884- 004- 0149 pēc adreses „Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes 

pagasts, Zilupes novads, pārdošanas cenas apstiprināšanu. 

18.  Par zemes vienību piekritības maiľu. 

19. Par nekustamā īpašuma „Vizbuļi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 

sadalīšanu. 

20. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu 

apstiprināšanu. 

     21.Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma 

          slēgšanu ar Aļu Sverdlovu. 

22. Par debitoru parādu dzēšanu. 

23. Par svētku pabalstiem. 

24. Par līdzekļu piešķiršanu ziemassvētku rotājumu izgatavošanai. 

25. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

26. Par amata vienību „Ūdens pārstrādes operators” Šuškovas ciemā ūdens 

atdzelžošanas stacijā. 
          

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                           Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vasīlijs SOTČENKO 

                Gunārs SMUĻKO  

                Sergejs VANZOVIČS 

                Vladimirs ĽIKITINS 

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

Sociālā dienesta vadītā Jeļena VOITKEVIČA 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Ludmila MATVEJENKO 

               Sergejs FENČENKO - komandējumā 

                 

 

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

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

G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne) 

PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. 



 

1& 

 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.11.2011. – 

25.11.2011. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes lēmumu 

izpildes gaitu no 01.11.2011. – 25.11.2011., izteikto pateicību Lauderu pagasta pārvaldes 

vadītājai Vijai Kudrjašovai par labu darba organizēšanu pagastā. 
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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 budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par valsts 

budžetu 2011.gadam”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

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

nolemj: 

Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 21 „ Par grozījumiem Zilupes 

novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.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. 21 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”. 
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Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu inventarizācijas 

izvešanu. 

                                    V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izvest pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu 

inventarizāciju novada domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz 

01.01.2012. 



2. Inventarizācijas izvešanai nozīmēt centrālo inventarizācijas komisiju sekojošā 

sastāvā: 

Vitālijs VAĻDENS – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas 

priekšsēdētājs; 

Biruta ČEBOTARE – novada domes saimniecības daļas vadītāja – komisijas locekle; 

Jana BONDARENKO – novada domes galvenā grāmatvede – komisijas locekle. 

Kristīne KUDRJAVCEVA – bāriņtiesas sekretāre – komisijas locekle. 

3. Inventarizācijas izvešanai pakļautajās iestādēs šo iestāžu vadītājiem nozīmēt 

inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

4. Inventarizāciju uzsākt 2012.gada 2.janvārī. 

                                   Pabeigt 2012.gada 20.janvārī 

5. Izvest naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2011.gada 31.decembri. 

6. Izvest norēķinu inventarizāciju uz 2011.gada 31.decembri. 

7. IT speciālistam A.Dembovskim veikt datoru un datorprogrammu 

inventarizāciju Zilupes novada pašvaldības domē un domes iestādēs. 

Vadītājiem nodrošināt nepieciešamos apstākļus inventarizācijas izvešanai. 
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Par ceļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu. 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedību”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, 

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

nav, nolemj: 

Norakstīt 2005.gadā Pasienes pagastā izveidoto ceļu pārvērtēšanas rezervi 382972,73 Ls  

apmērā. 
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Par Zilupes novada pašvaldības domes Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikuma 

apstiprināšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

 Izvērtējot piestādīto Zilupes novada pašvaldības domes Darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikumu, balstoties uz Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumu, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

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

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes Darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumu. 

Pielikumā: nolikums uz 7 lpp. 
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Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem 

rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības 

finansējumu” apstiprināšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 



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

16.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:  

1. Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 22 „ Par kārtību, kādā 

Zilupes novada pašvaldībā uzľem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par 

Zilupes novada pašvaldības finansējumu”. 

2. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

3. 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. 22 „ Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā 

uzľem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības 

finansējumu” uz 3 lpp. 
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Par Ziemassvētku dāvanu iegādi 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1. Ziemassvētku dāvanas pasniegt novadā dzīvojošiem bērniem un skolēniem no 1.-

12.klasei ieskaitot. Dāvanas cena 4,- Ls. 

2. Iegādāties dāvanas salaveča maisiņam 2,- Ls vērtībā. 

3.  Uzlikt par pienākumu sociālajam dienestam veikt Dāvanu pasūtījumu un dāvanu 

izsniegšanu.   
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Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2012. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

 Izskatot Latvijas Olimpiskās komitejas 14.11.2011. Nr.260 lūgumu par iespēju 

paredzēt līdzfinansējumu 2012 gadā Olimpiskās dienas pasākumu atbalstam pašvaldībā 

vienotas sporta formas (T-krekls) iegādei skolu (sporta skolu) sporta skolotājiem, kuri 

piedalās šajā pasākumā, kā arī sporta bumbu vai cita sporta inventāra iegādei, ko pasniegt 

sacensību uzvarētājiem pašvaldībā, jo 2012.gada 28.septembrī tiek rīkota Olimpiskā diena 

Latvijā. Pasākuma dalībniekiem – bērniem un jauniešiem, būs jāpiedalās olimpiskajā rīta 

vingrošanā, stafetes (sporta spēļu) sacensībās un zīmējumu konkursā. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 24.11.2011.ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:  

Pieľemt zināšanai saľemto informāciju. 
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Par zemes ierīcības projekta nekustāmam īpašumam „Milana”, Zaļesjes pagastā, 

Zilupes novads apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu 



Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

         Izskatot VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks”  iesniegto zemes ierīcības projekta lietu 

nekustāmā īpašuma „Milana”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  6896 005 0172 sadalei trīs zemes vienībās, Zilupes novada dome konstatē, ka:  

         Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Zemju 

daļas projekta vadītājas Agitas Krūmiľas 2011.gada 7.novembra pasūtījuma Nr.61532 un 

Līgumu Nr.328 par zemes ierīcības projekta izstrādi. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments 

– zemesgrāmatu apliecība Nr.100000491380. 

         Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

Latvijas Republikas pastāvošajiem noteikumiem. 

         Zemes ierīcības projekts saskaľots ar Zilupes novada pašvaldības pilnvaroto pārstāvi 

zemes lietu speciālisti. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 8.punktu un 

31 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 12. un 38.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu 

noteikšanas un maiľas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma „Milana”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novads zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0172 zemes ierīcības projektu, saskaľā ar VSIA 

„Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu. 

2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0172 atdalāmai neapbūvētai 

zemes vienībai 0,24 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2): 

2.1. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Milana P”, c. Lomoši, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads:  

       2.2. zemes lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā. 

       2.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem. 

       3. Atlikušajai neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0172 

platībā 1,17 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) : 

       3.1. zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Milana”, c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads; 

       3.2. zemes lietošanas mērķis ir ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība;  

       3.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem. 

            4. Atlikušajai neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0172 

platībā 0,68 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.3) : 

       3.1. zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Milana”, c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads; 

       3.2. zemes lietošanas mērķis ir ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

       3.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem. 



       4. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam. 

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša 

laikā no paziľošanas dienas.  
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Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

Pamatojoties uz Zilupes pilsētas Zemes ierīcības projekta Kooperatīvai sabiedrībai 

„Ludzas rajona patērētāju biedrība” Sagādes un ražošanas apvienībai 

(02.01.1995.g.iesniegums)  Lauksaimniecības produktu noliktavas uzturēšanai Sila ielā 8, 

Zilupē, izdalīta zemes platība 2184 kv.m. platībā kad.nr.6817-001-0083 (Zilupes pilsētas 

domes 10.08.1995. lēmums Nr.78). 14.12.2000.gadā reorganizācijas rezultātā Kooperatīvai 

sabiedrībai „Ludzas rajona patērētāju biedrība” Sagādes un ražošanas apvienībai piederošās   

Lauksaimniecības produktu noliktavas ēkas Sila ielā 8, Zilupē pārgāja SIA „Vesta –S” 

reģ.nr.680300049 īpašumā. 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1.Noteikt nepieciešamo zemes gabalu 2184 kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-001-0083 

Sila ielā 8, Zilupē, Zilupes novads, SIA „Vesta –S” reģ.nr.680300049 piederošās ēkas 

uzturēšanai. 

2.Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otrās daļas 2.punktu zemes gabals 2184 

kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-001-0083 Sila ielā 8, Zilupē, Zilupes novads ir 

piekrītošs Latvijas valstij. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

                                                                                                                                             

11.1.  

        Izskatot personas, xxxx, dzim.05.07.1930., dzīvo xxxxxx,  Zilupē, Zilupes novads, 

14.11.2011., reģ.nr.329 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0228  zemes platība  920 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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.  

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

 

11.2.  



        Izskatot personas, xxxxxxx, dzīvo xxxxxx,  Zilupē, Zilupes novads, 08.11.2011., 

reģ.nr.325 iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0214  zemes platība  120 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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne), 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 dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar xxxx 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

Dome izskatīja xxx, personas kods xxxxxxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxx, Pasienes 

pag., 02.11.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli.  

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

1) pēc Pasienes pagasta pārvaldes sniegtās informācijas dzīvojamās telpas pēc adreses 

STALTUPJI, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov., ir brīvas; 

2) saskaľā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 21.11.2011. lēmumu xxx ir iekļauta pa-

līdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras 

ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām 1.grupā ar kārtas Nr.2; 

3) Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu pretendentu; 

4) xxx ir iepazinies ar dzīvojamo telpu stāvokli un piekrīt to 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”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

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

nolemj: 

1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses xxxxxx Pasienes pag., Zilupes nov., xxxx, 

personas kods xxxxxx. 

2. Pasienes pagasta pārvaldei sagatavot noslēgšanai dzīvojamās telpas īres līgumu ar xxx uz 

nenoteiktu laiku ar 01.12.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek 

noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības. 

3. Lēmumu izsūtīt xxx uz adresi xxxxxx Pasienes 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 deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

 1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxx, personas kods xxxxx, dzīvo xxxxx 

Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, 2011.gada 10.novembrī iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu anulēt viľa mājā reģistrētās xxxx dzīves vietu. 



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

2.1. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka xxx deklarētā 

dzīvesvieta ir pēc adreses xxx, Pasienes pag., Zilupes nov. Dzīvesvietas deklarēšanas 

datums 13.10.2003.  

2.2. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka xxx ir iesniedzēja 

xxx meita. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja šā īpašuma lietošanas 

tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiskā vai līgumiska 

pamata. Tātad, xxx deklarēšanai bija likumīgais pamats. 

un pamatojoties uz 20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu 

Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt 

deklarēto ziľu patiesumu, un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ka deklarēto dzīvesvietu anulē, 

ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, Zilupes novada 

pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Atzīt, ka xxxxx, personas kods xxxxx, dzīvesvieta pēc adreses xxxxx Pasienes pag., 

Zilupes nov., ir deklarēta likumīgi. 

3. Lēmumu nosūtīt xxxx uz adresi xxxxx Pasienes pag., Zilupes nov., vai izsniegt personīgi 

pēc pieprasījuma, 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
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Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar xxxx 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxxx, personas kods xxxxx, 21.11.2011. 

iesniegto iesniegumu ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu un norakstīt parādu 

par īri. 

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

1)  xxxx dzīvoklis pēc adreses xxxxx Zilupe, Zilupes nov., dzīvojamās telpas īres līgums 

noslēgts 01.02.2005. 

2) Saskaľā ar likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, īrniekam ir tiesības jebkurā 

laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu; 

3) pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtās informācijas īres un komunālo maksājumu parāds par 

dzīvokli uz 15.11.2011. sastāda Ls 283,99 par laika periodu no 2006.gada līdz 

30.11.2011.; 

4) pēc domes rīcībā esošās informācijas xxxx nekur nestrādā un nesaľem nekādus 

ienākumus; 

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

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Izbeigt ar xxxx noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu ar 01.12.2011. bez citas dzīvojamās 

telpas ierādīšanas. 

2. Norakstīt parādu par dzīvojamo telpu īri Ls 283,99. 

 

3. Lēmumu nosūtīt xxxx uz deklarēto dzīvesvietu xxxx Zaļesjes pag., Zilupes nov., un SIA 

,,Zilupes LTD”. 



 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas nodošanu 

atzinuma saņemšanai. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Pamatojoties uz 21.03.2002.LR likuma „Reģionālās attīstības likums” 13.panta 4.daļu 

un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 23.09.2010. izstrādātās metodikas 

„Metodiskie ieteikumu attīstības programmas izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 31 punktu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

1. Nodot Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakciju 

Latgales plānošanas reģionam atzinuma saľemšanai; 

2. Lēmumu par Zilupes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam gala redakcijas 

nodošanu atzinuma saľemšanai publicēt Zilupes novada pašvaldības mājas lapā un 

izdevumā „Zilupes novada vēstis.” 
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma – pēc adreses Raiņa ielā 29, Zilupē, izsoles 

rezultātiem. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 
 Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības izsoles komisijas 2011.gada 03.novembrī 

organizēto izsoli, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – vienstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo 

platību 61,62 kv.m. un zemes gabala platībā 1213 kv.m. ar kadastra apzīmējumu 6817-

003-0046 pēc adreses Raiľa ielā 29, Zilupē, Zilupes novads, izsoles rezultātus un par 

izsoles uzvarētāju atzīt xxxxx. 

2. xxxxx ir ieguvusi tiesības iegūt nekustamo īpašumu īpašumā par pirkuma maksu LVL 

2100,- (divi tūkstoši viens simts latu). 
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Par nekustamā īpašuma, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0046, 6884- 

004- 0149 pēc adreses „Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes pagasts, Zilupes novads, 

pārdošanas cenas apstiprināšanu. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

2011.gada 27.oktobrī Zilupes novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0046, 6884- 004- 0149 pēc adreses 

„Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu”. 



 Objekta vērtējums sastāda Ls 1040,- (viens tūkstotis četrdesmit 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 

24.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, 

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884-004-

0046, 6884- 004- 0149 pēc adreses „Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads, pārdošanas cenu Ls 1040,- (viens tūkstotis četrdesmit 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 „Kalnsalas”, c.Grišina, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads, atsavināšanu, sedz xxxxxxx. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada Zemes komisijas priekšsēdētājai. 
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   Par zemes vienību piekritības maiņu 

   Ziņo M.MEIKŠĀNE 

            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0352, 6817-003-0335,6817-

003-0332, 6817-003-0331, 6817-003-0333, 6817-002-0185, 6817-003-0296 tika pārvestas 

rezerves zemes fondā, bet uz doto brīdi pašvaldībai radās nepieciešamība, lai šīs zemes būtu 

pieskaitītas pie pašvaldībai piekritīgajām zemēm. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu,  4.
1
panta otrās 

daļas 5., 6. punktu, MK  01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2., 4.2. punktiem, 

13.pantu, kurš nosaka: 

 „13. Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai 

piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības 

dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru 

kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju 

par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis 

nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda 

izmantošanu” , šādas lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā 

esošajiem pašvaldības teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.,9.,10. punktos noteikto pašvaldības funkciju veikšanai. Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

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

Pārvest zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6817-003-0352, 6817-003-0335,6817-

003-0332, 6817-003-0331, 6817-003-0333, 6817-002-0185, 6817-003-0296 no rezerves 

zemes fonda zemēm uz pašvaldības piekritīgajām zemēm. 
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Par nekustamā īpašuma „Vizbuļi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, sadalīšanu. 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

 

                  .Dome izskatīja, xxxxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxxx, Viļānos, Viļānu novads, 

kurš uz pilnvaras (izdota 07.09.2011. reģ.nr.161 Zilupes novada bāriľtiesa) pamata rīkojas 

xxxx, dzim.09.12.1963. vārdā, 25.11.2011. iesniegumu, reģ. 25.11.2011. ar Nr.338.1, par 

atļauju atdalīt no viľam piederošā zemes īpašuma „Vizbuļi” ar kad.nr.6884-007-0128, zemes 

gabalu ar kad.nr.6884-008-0085 platība 2,3 ha, un atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu 

nosaukumu „Atjānīši”. 

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

2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Vizbuļi” ar kad.nr.6884-007-0128, kopējā platība 

4,0 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6884-008-0085 platība 2,3 ha. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam ar kad.nr.6884-008-0085 platība 2,3 ha, jaunu 

nosaukumu „Atjānīši”, ciems , Pasienes pagasts, Zilupes novads.  
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Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 20.1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4′.panta otrās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zeme, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves). 

SIA „Kvintesence” (reģistrācijas Nr.42403023757) 2011.gadā veica zemes gabala Sporta iela 

1, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu. Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem 

zemes lietošanas dokumentiem(zemes gabala Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes novads plāns 

mērogā 1: 2 000), Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

1.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000017383, piekrītošā zemes 

gabala robežu plānu 1,7304 ha platībā ar kad.apzīmējumu 6817-003-0285 Sporta iela 1, 

Zilupe, Zilupes novads. 

2. Apstiprināt zemes gabalam Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes novads apgrūtinājumus: 

110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ľemšanas vietu – 1,5422 ha 

(15422 kv.m.); 

161203 – pierobeža; 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar Baznīcas ielu – sarkanā līnija 0,0112 ha (112 kv.m.); 



120301 – aizsargjoslas teritorija gar Tautas ielu – sarkanā līnija – 0,0211 ha (211 kv.m.) 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar Sporta ielu – sarkanā līnija 0,0164 ha (164 kv.m.). 

3. Zemes lietošanas mērķis – kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

                20.2. Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma 

„Par zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un SIA ”Kvintesence” 

Reģ.nr.42403023757) 21.11.2011.izgatavoto zemes robežu plānu, tika precizēta zemes gabala 

platība (no 4499 kv.m. uz 3900 kv.m.), atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, 

G.Smuļko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās M.Meikšāne - pamats - 

likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, 

nolemj: 

Apstiprināt zemes kopplatību 3900 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0206, Pumpuru iela 15, 

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 3900 kv.m., ar kadastra Nr.6817-003-0206 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

161203 – pierobeža; 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0255 ha (255 kv.m.) 

Zemes lietošanas mērķis -  kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar xxxx. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

Dome izskatīja xxxx, personas kods xxxx, 18.07.2011. 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 xxx, Zilupe, ir 

brīvs; 

5) saskaľā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu xxx ir iekļauta pa-

līdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras 

ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas Nr.16; 

6) Pēc Dzīvokļu komisijas sniegtās informācijas palīdzības reģistrā iekļautām personas, 

kuras atrodas rindas kārtībā pirms xxxx, nepretendē uz minēto dzīvokli, jo tas neatbilst 

viľu prasībām; 

7) xxxx 25.11.2011. 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”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

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

nolemj: 



1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses xxxx Zilupe, Zilupes nov., xxx, personas kods 

xxx. 

2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar xxxx uz nenoteiktu laiku ar 

01.12.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša 

laikā, persona zaudē īres tiesības. 

3. Lēmumu izsūtīt xxxx uz adresi xxxx 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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Par debitoru parādu dzēšanu 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

22.1. Izvērtējot iesniegto informāciju par bezcerīgiem parādiem par bērnu pirmskolas 

iestādes apmeklēšanu. Bērni no trūcīgām ģimenēm, pirmskolas izglītības iestādi vairs 

neapmeklē, jo iet skolā.. 

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

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katrā pārskata datumā 

novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saľemšanai, izvērtējot 

(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu”, 100.punktu, kas nosaka, ka 

„prasības, kuru piedziľa saskaľā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts 

vai miris vai ir pagājis parāda piedziľas iespējamības termiľš, izslēdz no budžeta iestādes 

bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai 

iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav 

izveidoti”,  

saskaľā ar Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 

24.novembra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

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

nolemj: 

Dzēst no pašvaldības bilances debitoru parādu par vecāku maksu par bērnu pirmskolas 

izglītības apmeklēšanu norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 

uzkrājumiem kopsummā Ls 228,09, t.sk.: 

 

22.2. Izvērtējot iesniegto informāciju par bezcerīgiem parādiem par NĪN, jo personas 

ir mirušas un mantinieki nav pieteikušies, Pasienes svētā Dominika baznīcai jo saimnieciskā 

darbība uz zemes īpašuma netika veikta. 

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

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katrā pārskata datumā 

novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saľemšanai, izvērtējot 

(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu”, 100.punktu, kas nosaka, ka 

„prasības, kuru piedziľa saskaľā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts 

vai miris vai ir pagājis parāda piedziľas iespējamības termiľš, izslēdz no budžeta iestādes 

bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai 

iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav 

izveidoti”,  



saskaľā ar Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 

24.novembra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

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

nolemj: 

Dzēst no pašvaldības bilances debitoru parādu par NĪN maksu norakstot no nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem kopsummā Ls 513,26 t.sk.: 
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Par svētku pabalstiem 

Ziņo J.VELIGURSKA 

 

    Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes xxxx lūgumu izdalīt finansiālu atbalstu 

10 Zilupes vidusskolas skolēniem par skolēnu sasniegumiem 2010./2011.mācību gadā 

zinātniski pētnieciskos darbos, kuriem svētku pabalsti netika izmaksāti mācību gadu beidzot.  

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, nolemj: 

Izdalīt finansiālu atbalstu desmit Zilupes vidusskolas skolēniem par sasniegumiem 

2010./2011.mācību gadā zinātniski pētnieciskos darbos, saskaľā ar klāt pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp. 
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Par līdzekļu piešķiršanu ziemassvētku rotājumu izgatavošanai. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 

 Izskatot Interešu izglītības skolotājas xxx 24.11.2011.iesniegumu, reģ.nr.336, par 

līdzekļu piešķiršanu materiālu iegādei četru lielformāta gleznu izgatavošanai Ziemassvētku 

noformējumam 24,56 Ls kopsummā. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Izdalīt Interešu izglītības skolotājai xxxxx Ziemassvētku noformējumam 24,56 Ls. 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegto ieskaitāmo rezerves zemes fondā zems 

gabalu sarakstu, tika konstatēts, ka atsevišķām zemes vienībām ir izbūvēta iela un uz zemes 

gabala atrodas pašvaldībai piederošas ēkas. 

 Latvijas Republikas 2010.gada 6.jūlija likums „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka uz 

pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldību 

budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā. 



 Latvijas Republikas 2010.gada 6.jūlija likums „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4′.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, 

ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, jo uz šīs zemes ir pašvaldībai 

piederošas ēkas (būves). 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4′.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai 

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldības funkciju veikšanai. 

 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšana un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi”, 13.punktu, Latvijas Republikas 2010.gada 6.jūlija likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

ceturto daļu, 4′.panta otrās daļas  1.punktu, 5.punktu un 6.punktu, Latvijas Republikas likums 

„Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, V.Ľikitins, V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

Atzīt par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai sekojošus zemes gabalus: 

1. zemes gabals 1,77 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-003-0285 un īpašuma nosaukumu Zilupes pilsētas parks, Zilupē, 

Zilupes novads un zemes lietošanas mērķis  0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

2. zemes gabals 16757 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-002-0031 un īpašuma nosaukumu Brīvības iela, Zilupē, Zilupes novads 

un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 

kompleksa inženierbūve „Brīvības iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā. 

3.  zemes gabals 17195 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-002-0076 un īpašuma nosaukumu Brīvības iela, Zilupē, Zilupes novads 

un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 

kompleksa inženierbūve „Brīvības iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā. 

4. zemes gabals 13066 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-002-0171 un īpašuma nosaukumu Brīvības iela, Zilupē, Zilupes novads 

un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 



kompleksa inženierbūve „Brīvības iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā. 

5. zemes gabals 4740 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-003-0203 un īpašuma nosaukumu Partizāľu iela, Zilupē, Zilupes 

novads un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 

kompleksa inženierbūve „Partizāľu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā. 

6. zemes gabals 10578 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-003-0259 un īpašuma nosaukumu Raiľa iela, Zilupē, Zilupes novads 

un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 

kompleksa inženierbūve „Raiľa iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

bilancē un valdījumā. 

7. zemes gabals 19032 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kad.apzīmējumu 6817-003-0295 un īpašuma nosaukumu Raiľa iela, Zilupē, Zilupes novads 

un zemes lietošanas mērķi 1101 (zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) – piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai, jo ir uzbūvēta 

kompleksa inženierbūve „Raiľa iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības pamatlīdzekļu 

bilancē un valdījumā. 
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Par amata vienību „Ūdens pārstrādes operators” Šuškovas ciemā ūdens atdzelžošanas 

stacijā. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

 Sakarā ar to, ka Šuškovas ciemā ūdens atdzelžošanas stacijā nepieciešamas ūdens 

pārstrādes operators, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, 

V.Sotčenko, G.Smuļko, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Ar 01.12.2011. izveidot jaunu amata vienību Zilupes novada pašvaldībā „Ūdens pārstrādes 

operators” (profesijas kods  313222 ) Šuškovas ciemā ūdens atdzelžošanas stacijā. 

2. Noteikt „Ūdens pārstrādes operatoram” atalgojumu  0,5 likme no minimālās darba algas. 

3. L.Aļbrehtei veikt attiecīgu grozījumus Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā. 

 

Domes 12.sēde slēgta plkst. 15.00 

 

Sēdi vadīja                                                               O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                              A.Borsuka 

 

 

 

 

 

 


