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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 5 

Zilupē  2011.gada 17.maijā 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēdi atklāj plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 
01.05.2011. – 17.05.2011.
2. Par svētku pabalstiem.
3. SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam Nr.2011 EFAL 02.
5. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA”DALARS”.
6. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Vārds 
Uzvārds un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Šešku ezerā 2011.gadam 
iedalīšanu.
9. Par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām.
10.  Par zemes izdalīšanu nomā.
11.  Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres 
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds
12.  Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana.
13.  Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
14. Par Ingas Cibiņas apstiprināšanu Bērnu un jauniešu izglītības 
centra „Zilupe” vadītājas amatā.  



15.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
16.Par bezcerīgu parādu par komunālajiem pakalpojumiem 
norakstīšanu.
17.Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā un vienreizēja pabalsta 
degvielas samaksai slimnieka transportēšanai piešķiršanu Vārds 
Uzvārds.  

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs  Oļegs AGAFONOVS 
Protokolē –  Aina Borsuka 
Piedalās –  
Deputāti:  

 Taisa SEMJONOVA 
 Marija MEIKŠĀNE 
 Vasīlijs SOTČENKO 
 Leonīds OSIPOVS  
 Vitālijs VAĻDENS 
 Vladimirs ŅIKITINS 
 Sergejs FENČENKO 
 Ludmila MATVEJENKO 
 Nikolajs JEFIMOVS  

 Pieaicināti: 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 
Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE 
Sociālā dienesta vadītāja  Jeļena VOITKEVIČA 
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 
Pašvaldības izglītības speciāliste Jeļena VELIGURSKA 
Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 
SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS 

Nepiedalās- 
Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

 Gunārs SMUĻKO- atvaļinājumā 
 Sergejs VANZOVIČS - slims 
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Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.05.2011. – 
17.05.2011. 
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-10 deputāti (O.Agafonovs, 
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs) PRET - nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 01.05.2011. – 17.05.2011.
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Par svētku pabalstiem 
Ziņo J.VOITKEVIČA 

Uzklausot Sociālā dienesta vadītājas J.Voitkevičas ziņojumu par Zilupes 
vidusskolas 9.klašu un 12.klases skolēnu, Pasienes pamatskolas 9.klašu skolēnu 
izlaidumiem, balstoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14, „Par svētku 
pabalstiem” 5.1.punktu, un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET – nav,  ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Piešķirt pabalstu (natūrā) izlaidumam Zilupes vidusskolas un Pasienes
pamatskolas 9.klašu absolventiem 10,- Ls katram un Zilupes vidusskolas
12.klašu absolventiem 15,- Ls katram, saskaņā ar sarakstu.

    Izskatot Zilupes TN direktores I.Pertajas lūgumu izdalīt finansiālu atbalstu pa 10 Ls 
astoņiem Zilupes vidusskolas 2011.gada abiturientiem, kuri pieņēmuši aktīvu 
līdzdalību Zilupes novada kultūras dzīvē, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties 
uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, 
S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izdalīt finansiālu atbalstu pa 10 Ls katram, astoņiem Zilupes vidusskolas
abiturientiem, kuri pieņēma aktīvu līdzdalību Zilupes novada kultūras dzīvē,
saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.

Par aktīvu līdzdalību Zilupes novada kultūras dzīvē, pilsētas uzkopšanā, 
piedalīšanos Lielajās talkās, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu 
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.Izdalīt finansiālu atbalstu 10,- Ls ( katram) sekojošiem absolventiem:

1.1. Vārds Uzvārds
1.2. Vārds Uzvārds
1.3. Vārds Uzvārds
1.4. Vārds Uzvārds
1.5. Vārds Uzvārds
1.6. Vārds Uzvārds
1.7. Vārds Uzvārds

2.Izdalīt finansiālu atbalstu 15,- Ls(katram) sekojošiem absolventiem:
2.1. Vārds Uzvārds
2.2. Vārds Uzvārds
2.3. Vārds Uzvārds
2.4. Vārds Uzvārds
2.5. Vārds Uzvārds
Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas lūgumu izdalīt 

finansiālu atbalstu pa 15 Ls četrpadsmit Zilupes vidusskolas 2011.gada 



teicamniekiem, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas 
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Izdalīt finansiālu atbalstu pa 15 Ls katram, četrpadsmit Zilupes vidusskolas
teicamniekiem, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.

    Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas piestādītos 
skolēnu sportistu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir republikas un starptautisko 
sacensību uzvarētāji, kā arī skolēnu  sarakstus, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies 
novada un republikas olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, Zilupes novada 
pašvaldības dome balstoties uz „Zilupes vidusskolas skolēnu mācību un interešu 
izglītības stimulēšanas nolikumu”, kā arī Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti 
balsojot: PAR - 7 deputāti  (V.Vaļdens, O.Agafonovs, T.Semjonova, L.Osipovs, 
N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Ņikitins), PRET -  nav, ATTURAS - nav, balsošanā
nepiedalās S.Fenčenko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, - pamats likuma ”Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, nolemj:
Sportistiem, kuri ir republikas un starptautisko sacensību uzvarētāji, un
skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies novadu un republikas
olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, izsniegt pabalstus saskaņā ar klāt
pievienoto sarakstu.
Pielikumā: saraksts uz 10 lpp.

 Izskatot Zilupes novada izglītības  speciālistes J.Veligurskas lūgumu izdalīt 
finansiālu atbalstu par Sporta laukuma projekta izstrādi 50,- Ls  Zilupes vidusskolas 
10 a klases skolniecei Ksenijai Liginai, Pašvaldības dome balstoties uz Finanšu 
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
O.Agafonovs, L.Matvejenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, V.Sotčenko ), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Izdalīt finansiālu atbalstu  50 Ls Zilupes vidusskolas 10 a klases skolniecei
Ksenijai Liginai.
ZPD konkursa laureātus apbalvot 2011.gada  1.septembrī.

      Izskatot Zilupes arodvidusskolas direktora V.Ņikitina piestādīto absolventu 
sarakstu, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz balstoties uz pašvaldības 
Saistošo noteikumu Nr.14, „Par svētku pabalstiem” 5.1.punktu, Finanšu komitejas 
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 
M.Meikšāne, L.Osipovs, L.Matvejenko, J.Jefimovs, T.Semjonova, V.Sotčenko),
PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Ņikitins - pamats likuma
”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts,
nolemj:
Zilupes arodvidusskolas absolventiem, sniegt palīdzību 15 LVL apjomā katram,
kura dzīvesvieta deklarēta Zilupes novadā, saskaņā ar pievienoto sarakstu.
Pielikumā: absolventu saraksti uz 1 lpp.
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo V.FITISOVS 



Izskatot SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa 
V.Fitisova, 16.05.2011. piestādītos parādnieku sarakstus, kuri laicīgi nenorēķinās par
apkuri un komunāliem pakalpojumiem, balstoties uz Finanšu komitejas
16.05.2011.ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:

1. SIA ”Zilupes LTD” mēneša laikā brīdināt parādniekus par parādu
nomaksu.

2. Parādu nenomaksās gadījumā griezties tiesā par parādu piedziņu tiesas
ceļā.
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam Nr.2011-EFAL-02 
Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ludzas Invalīdu biedrības, reģistrācijas 
Nr.40008101700, juridiskā adrese Stacijas iela 57-39, Ludza, 2011.gada 13.maijā 
iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projekta ,,Adīšanas darbnīcu 
izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai. 
ADDA” Nr.2011.-EFAL-02. 
 Izvērtējot rīcībā esošo informāciju un balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, 
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 
V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
S.Fenčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:

1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai, reģistrācijas Nr.40008101700,
juridiskā adrese Stacijas iela 57-39, Ludza, līdzfinansējumu  Ls 352 ( trīs
simti piecdesmit divi lati ) projekta ,,Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un
Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai ADDA”,
Nr.2011-EFAL-02. realizēšanai.

2. Grāmatvedībai pārskaitīt līdzfinansējumu Ls 352,- Ludzas Invalīdu
biedrībai uz GE Money Bank kontu Nr.LV86BATR0051J01941700, kods
BATRLV2X.
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Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA”Dalars” 
Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA”Dalars”, Reģ.nr.42403027176, 
valdes locekles Vārds Uzvārds 17.05.2011.iesniegumu par atļauju tirgot ar 
autorezerves daļām, saimniecības un rūpniecības precēm pēc adreses Raiņa ielā 11, 
Zilupē. Veikala darba laiks: darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.00, sestdienās no 
plkst.9.00 – 14.00, brīvdiena – svētdiena. 
Izvērtējot situāciju, balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 
- 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,



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

1. Piekrist tam, ka SIA”Dalars”, Reģ.nr.42403027176, tirgos ar autorezerves
daļām, saimniecības un rūpniecības precēm pēc adreses Raiņa ielā 11,
Zilupē. Veikala darba laiks: darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.00,
sestdienās no plkst.9.00 – 14.00, brīvdiena – svētdiena.

2. Uzlikt par pienākumu SIA”Dalars” kopt veikalam Raiņa ielā 11, Zilupē
piekļauto teritoriju.

      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 
Ziņo: M.MEIKŠĀNE 
6.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 06.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Linda”.
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 (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Linda”, Šuškova c.,

Pasienes pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.2. 
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 17.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Zāģētava”.
2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas 
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti 
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, 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:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Zāģētava”, Lauderu

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 



7.1. 
 Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 

03.05.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes 
gabalu 110 kv.m. platībā no kadastra apzīmējuma 6817  003  0322. 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 16.maija sēdes atzinumu, 
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), 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. 
7.2. 

 Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 
16.05.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes 
gabalu 1050 kv.m. platībā no kadastra apzīmējuma 6817  002  0228. 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 16.maija sēdes atzinumu, 
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), 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. 
7.3. 

Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 
16.05.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes 
gabalu 1920 kv.m. platībā no kadastra apzīmējuma 6817  002  0228. 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 16.maija sēdes atzinumu, 
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), 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. 
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Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds un 
zvejas limita pašpatēriņa zvejai Šešku ezerā 2011.gadam iedalīšanu 

Ziņo L.AĻBREHTE 



Zilupes novada pašvaldības dome ir izskatījusi Vārds Uzvārds, dzīvojoša 
adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novadā, 2011.gada 11.aprīļa iesniegumu par 
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Šešku ezerā.

Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Šešku ezers ir publiskais ezers. 
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras 
piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot 
deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.

 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos 
ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un 
skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās 
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
 Vārds Uzvārds savā 11.04.2011. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju 
tīkls 50 (piecdesmit) metru garumā. 

Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību” 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, 
lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu 
par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju. 

Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu 
aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas parauglīgumu. 

11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās 
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.2. apakšpunkts 
nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos 
katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var 
noteikt) tīklu garuma limitu, kas pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus 
privātajos ūdeņos vai vienu 50 metru garu tīklu publiskajos ūdeņos. 

11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar
šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu
(zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu
90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku
skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā
noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai
protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu,
7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu, atklāti



balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET 
- nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Nodot nomā Vārds Uzvārds,dzīvojošam adrese, Kamenka, Zaļesjes 
pagastā, Zilupes novadā, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
Šešku ezerā 2011.gadā.

2. Iedalīt Vārds Uzvārds pašpatēriņa zvejai Šešku ezerā zvejas limitu  
2011.gadam – vienu zivju tīklu 50 (piecdesmit) metru garumā. 

3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2011.gadā Ls 20,00
(divdesmit lati 00 santīmi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2011.gada 30.jūnijam.

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
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Par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

   Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., iesniegumu par adreses 
piešķiršanu zemes vienībai un ēkām. 

Izvērtējot situāciju, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā zemes 
vienībai un ēkām nav reģistrēta adrese un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1.Piešķirt zemes vienībai 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896- 002-
0117 un  ēkām adresi  adrese, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 
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Par zemes izdalīšanu nomā 
Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupes novads, 
16.05.2011.iesniegumu par zemes 600 kv.m. izdalīšanu nomā namīpašuma 
uzturēšanai pēc adreses Sila ielā 2, Zilupē. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 
1. Vārds Uzvārds iegādājās ½ daļu no nekustamā īpašuma, kas sastāv no 

dzīvojamās mājas (kad.apzīmējums 6817 001 0002 001) un divām 
nedzīvojamām ēkām (kad.apzīmējums 6817 001 0002 009, 6817 001 0002 
010), pēc adreses Sila ielā 2, Zilupē.

2. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Zilupē, adrese, zemes gabala platībā 1200 kv.m., 
kad.apzīmējums 6817 001 0002.

3. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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



Lai noskaidrotu zemes piederību un lemtu par zemes izdalīšanu nomā, 
Jeļenas Kovaļenko iesniegumu nodot izskatīšanai zemes komisijai. 

      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds 
Ziņo V.KUDRJAŠOVA 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods xxxxxx-xxx, 25.02.2011. 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Lauderu ciemā.  

Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem 
apstākļiem: 
1) SIA ,,Bidrija” apliecināja, ka dzīvoklis adrese, Lauderi ir brīvs, bet dzīvoklim ir 
parāds par īri un komunāliem maksājumiem;
2) Vārds Uzvārds 10.05.2011. ir sniegusi paskaidrojumu: ka veselības stāvokļa dēļ 
viņai dzīvoklis nepieciešams pirmajā stāvā un ka viņa labprātīgi uzņemas segt visus ar 
īri un komunālajiem maksājumiem saistītus parādus;
3) uz minēto dzīvokli nav citu pretendentu;  

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 dome, atklāti 
balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs),
PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes 

nov., Vārds Uzvārds, personas kods xxxxxx-xxx.
2. SIA ,,Bidrija” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz nenoteiktu 

laiku pēc īres un komunālo parādu nomaksas. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres 
līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Lauderu 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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Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana
Ziņo N.JEFIMOVS 

Izskatot atkārtoti vetārstes Vārds Uzvārds iesniegumu par darba algas 
palielināšanu, kā arī domes deputāta N.Jefimova ziņojumu par vetārstes pienākumu 
pildīšanu un maksas pakalpojumu klāstu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 



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

Aicināt vēlreiz Vārds Uzvārds uz domi, lai lemtu jautājumu par darba 
algas paaugstināšanu. 

13& 

Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 
Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., 17.05.2011.iesniegumu par 
uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā. Ģimenē ir mazs bērns dzimis 2010.gadā, kā arī 
viņš ir ar mieru dzēst iepriekšējā īrnieka sakrātos parādus. 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta 9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, 
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko, V.Ņikitins, 
G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu attiecībā Vārds Uzvārds uzņemšanas dzīvokļu saņemšanas 
rindā.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 
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Par Ingas Cibiņas apstiprināšanu Bērnu un jauniešu izglītības centra „Zilupe” 
vadītājas amatā. 
Ziņo L.AĻBREHTE 

Balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 
ņemot vērā 02.05.2011.mata konkursa komisijas izvērtēšanas rezultātu, Zilupes 
novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, 
O.Agafonovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, G.Smuļko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Apstiprināt Ingu CIBIŅU Bērnu un jauniešu izglītības centra „Zilupe” 
vadītājas amatā. 
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Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
Ziņo S.MARČENOKA 

Izskatot Vārds Uzvārds, viņas vārdā rīkojas pilnvarota persona Vārds Uzvārds, 
dzim.xx.xx.xxxx., 09.05.2011.iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vārds 
Uzvārds un Vārds Uzvārds, jo dzīvesvieta ir deklarēta Vārds Uzvārds piederošā 
īpašumā pēc adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads.. 
Zilupes novada dome, izvērtējot situāciju, konstatēja:  

Vārds Uzvārds pieder nekustāmais īpašums adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads 
(09.05.2011.Pirkuma līgums, sastādīts Zilupes novada bāriņtiesā, Reģ.nr.90), sastāvošs 
no zemes gabala 3,7 ha platībā ar kad.nr.6884 007 0079,



dzīvojamās mājas, un piecām nedzīvojamām ēkām. Uz doto brīdi savu dzīvesvietu 
deklarējušas sekojošas personas šajā adresē Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds, kurā 
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 ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu 
iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 
pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes, atklāti 
balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET 
- nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Anulēt  Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., deklarēto dzīvesvietu pēc 
adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, jo zudis 
tiesiskais pamats.

2. Anulēt  Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., deklarēto dzīvesvietu pēc 
adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, jo zudis 
tiesiskais pamats.    

      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., 17.05.2011.iesniegumu par deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., jo dzīvesvieta ir deklarēta Vārds 
Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., piederošā īpašumā pēc adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes 
novads. 
Zilupes novada pašvaldības dome, izvērtējot situāciju, konstatēja:  

Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., pieder nekustāmais īpašums adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads 
(18.05.2011.Pirkuma līgums, sastādīts Zilupes novada bāriņtiesā, Reģ.nr.103). Uz doto brīdi savu 
dzīvesvietu deklarējusi šajā adresē persona Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx, kuram 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 ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes, atklāti balsojot: 
PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

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

1. Anulēt  Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., deklarēto dzīvesvietu pēc 
adreses adrese, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, jo zudis 
tiesiskais pamats.  

      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par bezcerīgu parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu 
Ziņo S.MARČENOKA 



Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas 16.05.2011. 
iesniegumu par bezcerīgu parādus par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu 
Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.
Izvērtējot situāciju tika konstatēts:
1. Vārds Uzvārds miris, bet parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastāda 

244,11 Ls.
2. Vārds Uzvārds, daudzbērnu ģimene – 6 bērni, parāds par komunālajiem 

pakalpojumiem sastāda vairāk kā 600 Ls. Trīs simti latu Vārds Uzvārds solas 
nomaksāt, jo strādā pagaidu darbu.
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,  

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

Norakstīt bezcerīgus parādus par komunālajiem pakalpojumiem: 
1. Vārds Uzvārds  244,11 Ls.
2. Vārds Uzvārds   300,- Ls 
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Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā un vienreizēja pabalsta degvielas 
samaksai slimnieka transportēšanai piešķiršanu Vārds Uzvārds. 
Ziņo J.VOITKEVIČA 

Izskatot Vārds Uzvārds dzimis xx.xx.xxxx., iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, kā arī pabalstu degvielas apmaksai bērna 
transportēšanai no Rīgas. 

Balstoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” un pašvaldības saistošiem noteikumiemNr.12 
„Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo transportu un degvielas samaksai 
slimnieka transportēšanai”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 
V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, 
M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā un vienreizēja 
pabalsta degvielas samaksai slimnieka transportēšanai piešķiršanu Vārds 
Uzvārds.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

Domes 5.sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja O.Agafonovs
Protokolēja A.Borsuka


