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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. 6 
Zilupē  2011.gada 28.jūnijā 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēdi atklāj plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 
01.06.2011. – 28.06.2011.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu.

3. Par MAS ”Ludzas Piensaimnieks” piederošā nekustamā īpašuma 
Zilupē, Purvu ielā 1, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

4. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
5. Par zemes gabala atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
6. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.
7. Par zemes platības precizēšanu.
8. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām.
9. Par adreses precizēšanu (Vārds Uzvārds). 
10. kad.apzīmējumu 6896-005- Par zemes vienību ar 0063.

(Vārds Uzvārds). 
11. Par dzīvokļu īres līgumu pārreģistrēšanu.
12. SIA ”Ūdensnesējs” iesnieguma izskatīšana.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
14. Par iesaistīšanos „Likteņdārza” īstenošanā.
15. Par izmaiņām Zilupes novada vēlēšanu komisijas sastāvā.



16. Zilupes novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu
apstiprināšanu.

17. Bērnu un jauniešu interešu centra „Zilupe” nolikuma
apstiprināšana.

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

19.Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma 

slēgšanu ar Vārds Uzvārds.
20. Par atļauju Vārds Uzvārds apmesties mājā pēc adreses Priežu iela
26, Zilupe.
21. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vārds Uzvārds.
22. Par Vārds Uzvārds tiesību zaudēšanu uz dzīvojamo telpu.
23. Par atļauju Vārds Uzvārds apmesties mājā pēc adreses adrese,
Zilupe.
24. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds.
25. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds.
26. Par papildinājumu pašvaldības lēmumā „Par zemes gabalu
piekritību Zilupes novada pašvaldībai.”
27. Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases
projekta „Zilupes pilsētas stadiona rekonstrukcija, projekta iesniegumu
Nr.10 01 L32100 000256” finansēšanai.
28. Zilupes novada Sociālā dienesta vadītājas J.Voitkevičas un
Bāriņtiesas priekšsēdētājas A.Agaki iesnieguma izskatīšana.(nav
publiskojams)
29. Par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas izveidi.
30.Par atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds.
31.Par pašvaldības finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam „ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”.

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

 Taisa SEMJONOVA 
 Vasīlijs SOTČENKO 
 Leonīds OSIPOVS  
 Vitālijs VAĻDENS 
 Vladimirs ŅIKITINS 



 Sergejs FENČENKO 
 Nikolajs JEFIMOVS  
 Gunārs SMUĻKO 

 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 juriste Larisa AĻBREHTE 
SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS 
SIA”Zilupes VSAC” valdes locekle Alina RAKA 

Nepiedalās- 
Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

 Sergejs VANZOVIČS  
 Marija MEIKŠĀNE – slima 
 Ludmila MATVEJENKO – ārzemēs 

1& 
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.06.2011. – 
28.06.2011. 
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-9 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, N.Jefimovs, G.Smuļko) PRET - nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 01.06.2011. – 28.06.2011.
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Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes 
centrs” pamatkapitāla palielināšanu. 
Ziņo V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS 

Pamatojoties uz LR 26.09.2002.likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” un LR Komerclikumu, Zilupes novada dome, atklāti 
balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, V.Sotčenko, 
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ņikitins, G.Smuļko ), PRET - nav,
ATTURAS - nav, nolemj:

1. Zilupes novada pašvaldība palielina SIA ”Zilupes veselības un sociālās
aprūpes centrs” pamatkapitālu izdarot naudas pārskaitījumu LVL
1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit latu) un pretī saņemot
attiecīgu daļu skaitu.



2. Izdarīt attiecīgus grozījumus SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes
centrs” Statūtos un izteikt II nodaļas „Pamatkapitāls un daļas” 6.,
7.punktu šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls sastāda LVL 77480,00 (septiņdesmit
septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit lati un 00 santīmi).
7.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 77480 (septiņdesmit septiņi

tūkstoši četri simti astoņdesmit) daļās, vienas kapitāla daļas nominālvērtība 
ir LVL 1 (viens lats).” 
3. Apstiprināt SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).
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Par MAS ”Ludzas Piensaimnieks” piederošā nekustamā īpašuma Zilupē, Purvu 
ielā 1, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

Ziņo V.VAĻDENS 

Dome izskatīja AS”Ludzas Piensaimnieks”, Reģ.nr.46803001677, 
administratores Vārds Uzvārds piedāvājumu izskatīt iespēju iegādāties 
maksātnespējīgajai AS „Ludzas Piensaimnieks” piederošās ēkas par brīvu cenu. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus: 

1. Ar Latgales Civillietu tiesas kolēģijas 2005.gada 26.augusta spriedumu
AS”Ludzas Piensaimnieks”, Reģistrācijas numurs 46803001677, juridiskā
adrese Rūpniecības iela 2, Ludza , pasludināta par maksātnespējīgu.

2. Ar 2005.gada 19.decembra maksātnespējīgās AS „Ludzas Piensaimnieks”
kreditoru komitejas lēmumu ir uzsākta maksātnespējīgās AS ”Ludzas
Piensaimnieks” bankrota procedūra.

3. Bankrota procedūras laikā atkārtoti tika organizētas izsoles, ar mērķi pārdot
maksātnespējīgajai AS „Ludzas Piensaimnieks” piederošo nekustamo
īpašumu, Zilupes novadā, Zilupē, Purvu ielā 1, kas sastāv no ēkām (būvēm) –
krejotavas (kad.apzīmējums 6817-001-0080-001), dzīvojamās mājas
(kad.apzīmējums6817-001-0080-002), sūkņu stacijas (kad.apzīmējums 6817-
001-0080-003) un katlu mājas pamatiem (kad.apzīmējums 6817-001-0080-
004).

4. Ar maksātnespējīgās AS ”Ludzas Piensaimnieks” kreditoru komitejas
2011.gada 26.aprīļa lēmumu tika nolemts atļaut administratoram vērsties
pašvaldībā ar iesniegumu un izteikt piedāvājumu iegādāties iepriekš minēto,
maksātnespējīgajai AS”Ludzas Piensaimnieks” piederošo nekustamo īpašumu
par brīvu cenu.

5. Apskatot ēkas dabā, tika konstatēts, ka to izmantošana nav iespējama ļoti
slikta tehniskā stāvokļa dēļ. Līdz ar to ēku un teritorijas sakārtošana radīs
papildus izdevumus pašvaldības budžetā, kas netika plānots.

Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 
V.Sotčenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ņikitins, G.Smuļko ), PRET -
nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Atteikt iegādāties AS”Ludzas Piensaimnieks” piederošās ēkas.
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Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību. 



Ziņo V.VAĻDENS 

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par 
attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā 
valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība 
tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību 
attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, un saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 
PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 
L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,G.Smuļko) PRET - nav , ATTURAS –  nav,
nolemj:

1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu
maiņu”.

2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju
2014.-2020.gadu ES budžeta ietveros.
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Par zemes gabala atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

5.1. 
Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zaļesjes 

pagasts, Zilupes novads, 28.06.2011. iesniegumu, reģ. 28.06.2011. ar Nr.153, par 
atļauju atdalīt no viņam piederošā zemes īpašuma „Kumelītes” ar kad.nr.6896 002 
0195, zemes gabalu 6,73 ha platībā un atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu 
nosaukumu „Smailītes”. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 
14.panta 2.punktu, atklāti balsoj ot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,

S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Sotčenko - pamats - likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Kumelītes” ar kad.nr.6896-002-0195,
tiks atdalīts zemes gabals 6,73 ha platībā, kad.nr.6896-005-0092. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „Smailītes”, 
c.Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
5.2.
Dome izskatīja Vārds Uzvārds, 27.06.2011. iesniegumu, reģ. 27.06.2011. ar Nr.150, 
par atļauju atdalīt no zemes īpašuma „Ratinīki” ar kad.nr.6884 001 0319, zemes gabalu 
6,5 ha platībā, kad.nr.6884 003 0020 un atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu 
nosaukumu „Vīganti”.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 
14.panta 2.punktu un uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Ratinīki” ar kad.nr.6884-001-0319 tiks
atdalīts zemes gabals 6,5 ha platībā, kad.nr.6884-003-0020. 



2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam 6,5 ha platībā, kad.nr.6884-003- 
0020 jaunu nosaukumu „Vīganti”, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 

3. Piešķirt atlikušajam zemes gabalam 6,0 ha platībā ar kad.nr.6884-001- 
0319 adresi „Ratinīki”, s.Pricimova, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 
5.3. 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, pilnvarots rīkoties Vārds Uzvārds vārdā 
( 15.06.2011.pilnvra Nr.118) 21.06.2011. iesniegumu, reģ. 13.06.2011. ar Nr.149, par 
atļauju atdalīt no viņam piederošā nekustamā īpašuma „Zelta Avots” zemes platība 
19,7 ha, kad.nr.6896 008 0284, zemes gabalu 19 ha platībā, kad.nr.6896 008 0285 un 
atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Purvājs”. 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 14.panta 
2.punktu, atklāti balsoj ot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko,

N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:

1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma „Zelta Avots” ar kad.nr.6896-008-
0284 tiks atdalīts zemes gabalu 19,0 ha platībā ar kad.nr.6896-008-0285. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam 19,0 ha platībā ar kad.nr.6896-008-
0285 jaunu nosaukumu „Purvājs”, c.Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 
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Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 
Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 
6.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 28.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Bērzāji”.
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, LR Ministru Kabineta 
28.09.2010.noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas kārtību un termiņiem”,  novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 
PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 
L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Bērzāji” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.2.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 24.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Ūzuliņi”.
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav,
nolemj:



atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ūzuliņi” Zaļesjes 
pagasts, Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.3.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 26.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo

īpašumu ,,Škrības”. 
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, 
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Škrības” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.4.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 21.05.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo

īpašumu ,,Čapkovski”. 
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, 
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Čapkovski” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.5.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Z/s „Mežāres A”, Reģ.nr.42401016515, 
īpašnieka Vārds Uzvārds, 14.06.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu

izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Mazkalni”. 
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, 
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mazkalni” Lauderu

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.6.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 15.06.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Zaturanovi”.
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav,
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zaturanovi” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.7.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 16.06.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Jaunliepas”.
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav,
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunliepas” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.8.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, kurš rīkojas uz pilnvaras 
(izdota 15.06.2011.,Reģ.nr.117) pamata Vārds Uzvārds vārdā, 21.06.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Seiļi”.
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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, 
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Seiļi” Pasienes pagasts,

Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.9.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, kurš rīkojas uz pilnvaras 
(izdota SIA „GRĒGERI”, Reģ.nr.46802002196, 05.01.2011.) pamata

SIA”GRĒGERI” vārdā, 21.06.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Apsītes”. 

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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, 
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Apsītes” Lauderu

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.10.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, kurš rīkojas uz pilnvaras 
(izdota 15.06.2011.,Reģ.nr.118) pamata Vārds Uzvārds vārdā,



21.06.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Purvājs”. 

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, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav,
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Purvājs” Zaļesjes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.11.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 28.06.2011. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Smailītes”.

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 - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, 
L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav,
balsošanā nepiedalās V.Sotčenko - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Smailītes” Zaļesjes

pagasts, Zilupes novads. 
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.12.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 28.06.2011. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Soti”.

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 - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ņikitins, 
L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav,
balsošanā nepiedalās V.Sotčenko - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Soti” Zaļesjes pagasts,

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

7& 
Par zemes platības precizēšanu. 
Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

Dome izskatīja VZD Latgales Reģionālās nodaļas 06.05.2011.Nr.10-
03/36241-1, lūgumu precizēt zemes vienības ar kad.apzīmējumu 6884-007-0366 
platību, jo saskaņā ar NĪVK IS telpiskajiem datiem zemes vienības ar 



kad.apzīmējumu 6884-007-0366 platība ir 2,2 ha, bet pašvaldības lēmumā zemes 
gabala platība uzrādīta 2,9 ha. 
Balstoties uz zemes lietu speciālista sagatavoto ziņojumu, atklāti balsojot: PAR - 9 
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Precizēt zemes vienības ar kad.apzīmējumu 6884-007-0366 platību saskaņā ar NĪVK
IS datiem 2,2 ha.

8& 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām. 
Projektu sagatavoja A.Borsuka 

8.1. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja domes
rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, un konstatēja, ka Zaļesjes
pagastā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.2, kuras atrodas pēc
adreses „Ceriņi”, Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6896 003 0154 001 002 „Ceriņi”-2, Savelinki,Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 
LV-5751

2. 6896 003 0154 001 001 „Ceriņi”-1, Savelinki,Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 
LV-5751

8.2. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Pasienes pagastā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses „Klosternieki”, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes
novads, LV-5732.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

2. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6884 001 0438 001 001 „Klosternieki”-1, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes 
novads, LV-5732 

2. 6884 001 0438 001 002 „Klosternieki”-2, Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes 
novads, LV-5732 



8.3. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā  nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Amatnieku ielā  4, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

3. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0002 001 001 Amatnieku iela 4 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0002 001 001 Amatnieku iela 4 – 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.4. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -
Nr.5, kuras atrodas pēc adreses Brīvības ielā 2v, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

4. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0012 001 001 Brīvības iela 2v - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0012 001 002 Brīvības iela 2v - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 002 0012 001 003 Brīvības iela 2v - 3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
4. 6817 002 0012 001 004 Brīvības iela 2v - 4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
5. 6817 002 0012 001 005 Brīvības iela 2v - 5, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.5. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Brīvības ielā 54, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

5. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0019 001 001 Brīvības iela 54 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0019 001 002 Brīvības iela 54 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 



8.6. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Dārza ielā 15, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

6. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0169 001 001 Dārza iela 15 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0169 001 002 Dārza iela 15 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.7. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Dārza ielā 4, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

7. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0027 001 001 Dārza iela 4 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0027 001 002 Dārza iela 4 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.8. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Dārza ielā 6, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

8. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0073 001 001 Dārza iela 6 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0073 001 002 Dārza iela 6 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 



8.9. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Domes ielā 14, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

9. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0235 001 001 Domes iela 14 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0235 001 002 Domes iela 14 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.10. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -
Nr.6, kuras atrodas pēc adreses Domes ielā 19G, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

10. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0029 001 001 Domes iela 19G - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0029 001 002 Domes iela 19G - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 003 0029 001 003 Domes iela 19G – 3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
4. 6817 003 0029 001 004 Domes iela 19G - 4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
5. 6817 003 0029 001 005 Domes iela 19G - 5, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
6. 6817 003 0029 001 006 Domes iela 19G - 6, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.11. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -
Nr.3, kuras atrodas pēc adreses Domes ielā 4, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

11. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0026 001 001 Domes iela 4 - 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 



2. 6817 003 0026 001 002 Domes iela 4 - 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 003 0026 001 003 Domes iela 4 – 3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.12. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -
Nr.5, kuras atrodas pēc adreses Dzelzceļnieku ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, LV-
5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

12. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0317 001 001 Dzelzceļnieku iela 10-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0317 001 002 Dzelzceļnieku iela 10-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 003 0317 001 003 Dzelzceļnieku iela 10-3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
4. 6817 003 0317 001 004 Dzelzceļnieku iela 10-4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
5. 6817 003 0317 001 005 Dzelzceļnieku iela 10-5, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.13. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -
Nr.8, kuras atrodas pēc adreses Dzelzceļnieku ielā 14, Zilupē, Zilupes novads, LV-
5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

13. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0318 001 001 Dzelzceļnieku iela 14-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0318 001 002 Dzelzceļnieku iela 14-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 003 0318 001 003 Dzelzceļnieku iela 14-3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
4. 6817 003 0318 001 004 Dzelzceļnieku iela 14-4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
5. 6817 003 0318 001 005 Dzelzceļnieku iela 14-5, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
6. 6817 003 0318 001 006 Dzelzceļnieku iela 14-6, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
7. 6817 003 0318 001 007 Dzelzceļnieku iela 14-7, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.14. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 -



Nr.8, kuras atrodas pēc adreses Dzelzceļnieku ielā 18, Zilupē, Zilupes novads, LV-
5751. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

14. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0319 001 001 Dzelzceļnieku iela 18-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0319 001 002 Dzelzceļnieku iela 18-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
3. 6817 003 0319 001 003 Dzelzceļnieku iela 18-3, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
4. 6817 003 0319 001 004 Dzelzceļnieku iela 18-4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
5. 6817 003 0319 001 005 Dzelzceļnieku iela 18-5, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
6. 6817 003 0318 001 006 Dzelzceļnieku iela 14-6, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
7. 6817 003 0318 001 007 Dzelzceļnieku iela 14-7, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
8. 6817 003 0318 001 008 Dzelzceļnieku iela 14-8, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.15. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Latgales ielā 1, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

15. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0301 001 001 Latgales iela 1-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0301 001 002 Latgales iela 1-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
8.16. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Mērnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

16. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0023 001 001 Mērnieku iela 6-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0023 001 002 Mērnieku iela 6-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 



8.17. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Meža ielā 14, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

17. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0032 001 001 Meža iela 14-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0032 001 002 Meža iela 14-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.18. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Meža ielā 6, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

18. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 002 0170 001 001 Meža iela 6-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 002 0170 001 002 Meža iela 6-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.19. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Parka ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

19. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 003 0188 001 001 Parka iela 10-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 003 0188 001 002 Parka iela 10-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 



8.20. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Priežu ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

20. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 001 0094 001 001 Priežu iela 10-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 001 0094 001 002 Priežu iela 10-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.21. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Priežu ielā 5, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

21. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 001 0003 001 001 Priežu iela 5-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 001 0003 001 002 Priežu iela 5-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.22. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Sila ielā 12, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

22. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 001 0124 001 001 Sila iela 12-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 001 0124 001 002 Sila iela 12-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

8.23. Dome izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 
12.maija vēstuli Nr.2-04.1-L/355 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, izvērtēja Zilupes



novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 
un konstatēja, ka Zilupes pilsētā nav piešķirtas adreses dzīvojamām telpām Nr.1 un 
Nr.2, kuras atrodas pēc adreses Sila ielā 2, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

23. Piešķirt adreses dzīvojamām telpām:
Nr.p.k. Telpu grupas kadastra 

apzīmējums 
Telpu grupas adrese 

1. 6817 001 0002 001 001 Sila iela 2-1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
2. 6817 001 0002 001 002 Sila iela 2-2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 
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Par adreses precizēšanu (Vārds Uzvārds) 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka zemes gabalam ar kad.nr.6817 001 0069 platība 2231 kv.m. 
piešķirta adrese adrese, Zilupe, Zilupes novads, bet dzīvojamai ēkai, kura atrodas uz šī 
zemes gabala adrese ir adrese, Zilupe, Zilupes novads, atklāti balsojot: PAR - 9 
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:
Precizēt adresi zemes gabalam ar kad.nr.6817 001 0069, platībā 2231 kv.m. no adrese, 
uz adrese, Zilupe, Zilupes novads.
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Par zemes vienību ar kad.apzīmējumu 6896-005-0063.(Vārds Uzvārds). 
Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

Dome izskatīja VZD Latgales Reģionālās nodaļas 23.05.2011.Nr.2 04.1 L/378 
lūgumu atsaukt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 27.februāra lēmuma 4.pantu 
(sēdes protokols Nr.4,6&) „Par papildinājumu Zilupes novada domes 29.08.2008.
(protokols Nr.9, 10&) lēmumā „Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana” par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu Vārds Uzvārds” uz zemes vienību ar kad.apzīmējumu 
6896 005 0063 platībā 2,5 ha. 
Ņemot vērā apstākli, ka zemes lietošanas tiesības bija izbeigtas uz mantojamo zemi ar 
Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemes komisijas 1996.gada 7.maija lēmums Nr.43, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 27.februāra lēmuma 4.pantu (sēdes 
protokols Nr.4,6&) „Par papildinājumu Zilupes novada domes 29.08.2008.(protokols 
Nr.9, 10&) lēmumā „Vārds Uzvārds iesnieguma  izska tīša na ” pa r zemes lietoša na s 
tiesību izbeigšanu Vārds Uzvārds” uz zemes vienību ar kad.apzīmējumu 6896 005 
0063 platībā 2,5 ha.
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Par dzīvokļu īres līgumu pārreģistrēšanu. 
Ziņo V.FITISOVS 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, 19.05.2011. iesniegumu 
ar lūgumu dzīvokļa adrese, Zilupē, īres līgumu pārreģistrēt uz viņa vārda, jo bijusī 
dzīvokļa īrniece, Ņina Margeviča (viņa vecmāte) mirusi 2011.gada martā. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kas 
nosaka, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Atļaut Vārds Uzvārds pārreģistrēt dzīvokļa adrese, Zilupē, īres līgumu uz sava vārda.
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SIA”Ūdensnesējs” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja SIA”Ūdensnesējs”, Reģ.nr.40103028992, iecirkņa vadītāja 
J.Mežecka 08.06.2011.lūgumu noformēt Deleģēšanas līgumu par to, ka SIA
”Ūdensnesējs” ir atļauts Zilupes pilsētas un Zilupes novada teritorijā sniegt
ūdenssaimniecības pakalpojumus. Šis līgums ir nepieciešams, lai noformētu licenci
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
kas paredz, ka pašvaldības funkcijās ietilpst komunālo pakalpojumu organizēšana, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Noslēgt ar SIA”Ūdensnesējs”, Reģ.nr.40103028992, Deleģēšanas līgumu uz laiku
līdz 2012.gada 31.decembrim.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

Izskatot SIA”KVINTESENCE”, Reģ.nr.42403023757, zemes ierīkotājas 
Mārītes Romanovskas izstrādāto Zemes ierīcības projektu „Kaija”, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 6896-008-0057, atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes novads, un 
izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 
1. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa
lēmumu Nr.4 „Par zemes gabala atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu” sadali.



2. Zemes ierīcības projekts tika izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar
kad.apzīmējumu 6896-008-0057 divās zemes vienībās, no atdalītās zemes vienības
veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Zemes ierīcības projektu „Kaija” zemes vienībai ar kad.apzīmējumu
6896-008-0057, atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes novads.
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Par iesaistīšanos „Likteņdārza” īstenošanā 
Ziņo V.VAĻDENS 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds „Kokneses fonda” padomes priekšsēdētāja 
vietnieka aicinājumu piedalīties nacionālajā projektā, ko paredzēts īstenot līdz 
2018.gadam kā dāvanu Latvijai 100.dzimšanas dienā. Tika piedāvāts aicināt novada 
uzņēmumus un iedzīvotājus par 50 LVL ziedojumu „Likteņdārzam” iestādīt koku, 
rosināt novada uzņēmumus un iedzīvotājus palīdzēt ar nepieciešamajiem materiāliem 
amfiteātrim. 
Izvērtējot situāciju, PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Ievietot „Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldības mājas lapā, lai informētu 
sabiedrību par „Likteņdārzu” un iespējām palīdzēt tā tapšanā.
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Par izmaiņām Zilupes novada Vēlēšanu komisijas sastāvā 
Ziņo J.VOITKEVIČA 

Dome izskatīja Zilupes novada vēlēšanu komisijas locekles Olgas Klovanes, 
21.06.2011. iesniegumu par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas ar 01.07.2011. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus: 

1. Olga Klovane atrodas dekrēta atvaļinājumā, līdz ar to nespēj pildīt vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumus.

2. Biruta Čebotare ir ar Zilupes novada domes 29.01.2009., protokols Nr.3,1&
lēmumu apstiprināta kā Zilupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 11.panta ceturto daļu, kas nosaka, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu 
darbību komisijā ir beidzis, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Atbrīvot ar 01.07.2011. Olgu Klovani no Zilupes novada vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

2. Uzaicināt Birutu Čebotari no 01.07.2011. uzsākt Zilupes novada vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.
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Par Zilupes novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu 
Ziņo J.BONDARENKO 

   Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 72. 
pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 
pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu pastāvīgās komitejas 
2011.gada 27.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes
novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par
2010.gadu. 

2. Uzdot IT speciālistam A.Dembovskim nodrošināt publicēšanu Zilupes 
novada domes oficiālajā mājas lapā www.zilupe.lv 
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Bērnu un jauniešu interešu centra „Zilupe” nolikuma apstiprināšana. 
Ziņo V.VAĻDENS 

Dome izskatīja Bērnu un jauniešu interešu centra ,,Zilupe” nolikumu un, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt Bērnu un jauniešu interešu centra „Zilupe” nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz 7 lpp.
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds
Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 30.07.2009. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvokli.  

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

1) SIA ,,Bidrija” apliecināja, ka dzīvoklis adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes 
nov., ir brīvs, bet dzīvoklim ir parāds par īri un komunāliem maksājumiem;

2) Vārds Uzvārds ir bārene un saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 
14.06.2011. lēmumu ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzī 
vokļa jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 
pirmām kārtām 1.grupā ar kārtas Nr.1;

3) uz minēto dzīvokli nav citu pretendentu;  



4) Vārds Uzvārds 15.06.2011. ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un devusi savu
piekrišanu dzīvokļa īrei;

un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes 

nov., Vārds Uzvārds, personas kods.
2. SIA ,,Bidrija” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz noteiktu 

laiku 2 gadiem sākot ar 01.07.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums 
netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības. 

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai
izsniegt personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds. 
Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 24.07.2006. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvokli.  

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

1) iepriekšējā dzīvokļa īrniece Vārds Uzvārds 23.05.2011. ir iesniegusi 
iesniegumu ar atteikumu no dzīvojamās platības, kas atrodas pēc adreses 
adrese, Zilupe;

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds 
Uzvārds ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtā 
1.grupā ar kārtas Nr.1;

3) uz minēto dzīvokli nav citu pretendentu;
4) Vārds Uzvārds 27.06.2011. ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un devusi savu 

piekrišanu dzīvokļa īrei;  
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:

1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov.,
Vārds Uzvārds, personas kods.



2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz 
nenoteiktu laiku ar 01.07.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek 
noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 
personīgi. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

20& 

 Par atļauju Vārds Uzvārds apmesties māj ā pēc adreses  adrese Zilupe. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 18.05.2006. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu.  

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

1) Zilupes novada dzīvokļu komisija 21.06.2011. apsekoja pamestu un pēc VZD 
datiem nevienam nepiederošu dzīvojamo māju pēc adreses adrese, Zilupē un 
sastādīja apsekošanas aktu;

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds 
Uzvārds ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risinā šanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtā 
1.grupā ar kārtas Nr.1;

3) uz minēto dzīvojamo telpu nav citu pretendentu;
4) Vārds Uzvārds 22.06.2011. ir iepazinusies ar dzīvojamās telpas stāvokli un 

devusi savu piekrišanu; 
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome, 
atklāti balsojot : PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
1. Atļaut Vārds Uzvārds apmesties pēc adreses adrese, Zilupe.
2. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 

personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vārds Uzvārds 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ,,Zilupes LTD”, reģ.Nr.46803003381, 
28.06.2011. iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu Vārds 
Uzvārds uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., un 
pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 



28.1pantu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vārds Uzvārds.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā uz 1 lapas.
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Par Vārds Uzvārds tiesību zaudēšanu uz dzīvojamo telpu 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ,,Zilupes LTD”, reģ.Nr. 
46803003381, 28.06.2011. iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas īres 
līgumu Vārds Uzvārds uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes 
nov., un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 
29.1pantu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, 
N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds tiesību zaudēšanu uz dzīvojamo telpu

 Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā uz 1 lapas. 
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Par atļauju Vārds Uzvārds apmesties mājā pēc adreses adrese, Zilupe 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 15.12.2008, iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu.  

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

1) Zilupes novada dzīvokļu komisija 21.06.2011. apsekoja pamestu un pēc VZD 
datiem nevienam nepiederošu dzīvojamo telpu pēc adreses adrese, Zilupē un 
sastādīja apsekošanas aktu;

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds 
Uzvārds ir iekļauts palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtā 
1.grupā ar kārtas Nr.3;

3) uz minēto dzīvojamo telpu nav citu pretendentu;
4) Vārds Uzvārds 29.06.2011. ir iepazinies ar dzīvojamās telpas stāvokli un devis 

savu piekrišanu;  
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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , 
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut Vārds Uzvārds apmesties pēc adreses adrese, Zilupe.



2. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Lauderi, 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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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds 
Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 07.03.2011. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvokli.  

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

1) 28.06.2011. domes sēdē ir pieņemts lēmums ,,Par dzīvojamās telpas īres līguma 
izbeigšanu ar Vārds Uzvārds” uz dzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses 
adrese, Zilupe;

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds 
Uzvārds ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risinā šanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtā 
1.grupā ar kārtas Nr.7;

3) uz minēto dzīvokli nav citu pretendentu;
4) Vārds Uzvārds 27.06.2011. ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un devusi savu 

piekrišanu dzīvokļa īrei;  
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada dome, atklāti 
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,
ATTURAS –  nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., Vārds 

Uzvārds, personas kods.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz 

nenoteiktu laiku ar 01.07.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek 
noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 
personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena  

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 
Vārds Uzvārds 
Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, 15.02.2011. iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt dzīvokli.  



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

1) Pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtiem datiem, dzīvoklis, kas atrodas pēc adreses 
adrese, Zilupe, ir brīvs un iekļauts brīvo dzīvokļu sarakstā;

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu
Vārds Uzvārds ir iekļauts palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jau t 
ājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 
kārtā 1.grupā ar kārtas Nr.6;

3) uz minēto dzīvokli nav citu pretendentu;
4) Vārds Uzvārds 27.06.2011. ir iepazinies ar dzīvokļa stāvokli un devis savu 

piekrišanu dzīvokļa īrei;  
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., Vārds 

Uzvārds, personas kods.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz 

nenoteiktu laiku ar 01.07.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek 
noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 
personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par papildinājumu pašvaldības lēmumā „Par zemes gabalu piekritību Zilupes 
novada pašvaldībai” 
Ziņo L.AĻBREHTE 

Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas 26.05.2011. Nr.10-03/39493-5/1 
vēstuli „Par Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta lēmumu”, kurā teikts, ka 
lēmumā „Par zemes gabalu piekritību Zilupes novada pašvaldībai”, nav pamatojuma 
ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” atbilstošo pantu, un izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības 
dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
Lēmuma pamatojuma daļā iekļaut likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 5.daļas 1.un
2.punktu.
Pielikumā: lēmums ar pildinājumu.
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Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases projekta „Zilupes 
pilsētas stadiona rekonstrukcija, projekta iesniegumu Nr.10-01-L32100-000256” 
finansēšanai. 
Ziņo V.VAĻDENS 

Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET -
nav , ATTURAS –  nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atbalstīt ņemt Latvijas Republikas Valsts Kasē aizdevumu (aizdevumu
ņemt LVL valūtā) – projekta „Zilupes pilsētas stadiona rekonstrukcija, projekta
iesnieguma Nr.10-01-L32100-000256”finansēšanai-LVL 114721,73 (simtu
četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit viens lats 73 santīmi) apjomā ar
atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi (ar atlikto pamatsummas maksājumu  -
pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2012.gada 01.augustu) un ar Valsts Kases
noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas.
Aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas
garantijas – Zilupes no vada pašvaldības budžeta līdzekļi.
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Par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas izveidi. 
Ziņo V.VAĻDENS 

LR Ministru Kabineta 28.09.2010.noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo 
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punkts nosaka 
„Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā 
noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības,” atklāti balsojot: PAR - 6 deputāti (L.Osipovs, 
V.Sotčenko, S.Fenčenko, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav,
ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Ņikitins, O.Agafonovs, V.Vaļdens -
pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “
11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Izveidot  pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

1. Oļegs AGAFONOVS – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
2. Vitālijs VAĻDENS – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
3. Skaidrīte MARČENOKA – Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja;
4. Vija KUDRJAŠOVA – Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja;
5. Vladimirs ŅIKITINS – pašvaldības domes deputāts.
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Par atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds. 

Ziņo V.FITISOVS 



1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., 
27.06.2011.iesniegto iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres 
līgumu.

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, ka
1/ Vārds Uzvārds savu dzīvesvietu pēc adres adrese, Zilupe ir  

deklarējusi 2005.gada 6.oktobrī; 
2/ pēc SIA”Zilupes LTD” sniegtās informācijas uz dzīvokli pēc adreses adrese, 
Zilupe dzīvojamās telpas īres līgums bija noslēgts ar Vārds Uzvārds. Vārds 
Uzvārds mirusi 08.03.2003. 
3/ Zilupes novada pašvaldības dome nebija pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa 

piešķiršanu Vārds Uzvārds. 
4/ Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu 

dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks. Dzīvojamās 
telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc attiecīgā Domes lēmuma 
pieņemšanas. Zilupes novada pašvaldības pilnvarotā institūcija īres līguma 
slēgšanai ir SIA „Zilupes LTD”. Vārds Uzvārds nebija izteikusi vēlēšanos vai 
veikusi jebkādas darbības, lai noslēgtu dzīvojamās īres līgumu. 

5/ Pēc SIA”Zilupes LTD” sniegtās informācijas īres un komunālo maksājumu 
parāds par dzīvokli uz 28.06.2011.sastāda Ls 237,05 par 22 mēnešiem; 

6/No Zilupes novada sociālā dienesta ir saņemta informācija, ka Vārds Uzvārds 
dzīvo pēc adreses adrese, Zilupe kopā ar kopdzīvotāju Vārds Uzvārds un 
aizbilstamo Vārds Uzvārds. Šo faktu apliecina Vārds Uzvārds iesniegtā 
līdzekļu deklarācija; 

un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, 
atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 
V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - 
nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Atteikt slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds.
2. Anulēt Vārds Uzvārds deklarēto dzīvesvietu minētajā adresē.
3. Dzēst parāda summu par īri un komunālajiem maksājumiem Ls 

237,05.
4. Noteikt, ka Vārds Uzvārds jāatbrīvo dzīvojamā platība līdz

28.jūlijam.

VI.Lēmumu nosūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupes , un nosūtīt zināšanai 
SIA”Zilupes LTD”.

VII.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par pašvaldības finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
projektam „ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” 
Ziņo V.FITISOVS 

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 
attšitība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”, PAR - 9 deputāti 
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 



T.Semjonova, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj: 

Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Zilupes LTD” iesniegtā projekta „ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Zilupē” īstenošanai 211 702,00 LVL (divi simti vienpadsmit 
tūkstoši septiņi simti divi lati 00 santīmi), no kuriem: 

44 809,75 Ls ir attiecināmās izmaksas un 
166 892,25 Ls ir neattiecināmās izmaksas. 

Pašvaldības finansējums tiks nodrošināts ņemot kredītu Valsts Kasē uz 20 gadiem ar 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 
Domes 6.sēde slēgta plkst.15.00 
 
Sēdi vadīja                                                          O.Agafonovs 
 
Protokolēja                                                          A.Borsuka 




