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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

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

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 4 

Zilupē   2011.gada 28.aprīlī 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no 
01.04.2011. – 28.04.2011.

2. Pašvaldības SIA ”Zilupes LTD” gada pārskata par 2010.gadu

apstiprināšana.

3. Par Zilupes novada pašvaldības 2010.gada finanšu pārskata

apstiprināšanu.

4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu.”

5. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.

6. Par precizējumiem 27.01.2011.saistošos noteikumos Nr.2 ”Par sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā”.

7. Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6896-003-0194, pēc adreses adrese, c.Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes

novads, atsavināšanu.

8. Par zemes gabala atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

10. Par zvejas tiesību nomu.

11. Par zemes vienību piekritības maiľu.

12. Par informācijas precizēšanu.

13. Par avansu SIA ”Zilupes LTD”.



14. Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6896-003-0128, „Maļva”, c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

atsavināšanu.

15. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā saskaľojama alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vieta Zilupes novadā.”

16. Par robežu plāna būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu.

17. Par izmaiľām sadarbības līgumā ar Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas 
komiteju.

18. I.Kigitovičas iesnieguma izskatīšana.

19. Par elektroskaitītāja nomas maksu.

20. SIA”BIDRIJA” iesnieguma izskatīšana.

21. Par svētku pabalstiem.

22. Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara 
dalībniekiem. 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs     Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti:  

Taisa SEMJONOVA 

     Marija MEIKŠĀNE 

Vasīlijs SOTČENKO 

Sergejs VANZOVIČS 

Leonīds OSIPOVS  

Vitālijs VAĻDENS 

Vladimirs ĽIKITINS 

Sergejs FENČENKO 

Ludmila MATVEJENKO 

Gunārs SMUĻKO  

Nikolajs JEFIMOVS  

  Pieaicināti:  

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja  Jeļena VOITKEVIČA 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Pašvaldības izglītības speciāliste Jeļena VELIGURSKA 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS 

SIA”Zilupes LTD” galvenā grāmatvede Elvīra SILOVA 

SIA”Ludzas Zeme “ redaktore Ērika BONDARENKO 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 
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Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.04.2011. – 

28.04.2011. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-12 deputāti (O.Agafonovs, 

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

M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs) PRET - nav , ATTURAS –  nav,

nolemj:

Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes

lēmumu izpildes gaitu no 01.04.2011. – 28.04.2011.
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Pašvaldības SIA ”Zilupes LTD” gada pārskata par 2010.gadu apstiprināšana. 

Ziņo:  E.SILOVA 

Izskatot pašvaldības SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr.46803003381, valdes locekļa 

Valērija Fitisova lūgumu apstiprināt gada pārskatu par 2010.gadu.  

Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Finanšu komitejas 27.04.2011.ieteikumu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 12 

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

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,

ATTURAS –  nav, nolemj:

Apstiprināt SIA ”Zilupes LTD” gada pārskatu par 2010.gadu. 

Pielikumā: Gada pārskats par 2010.gadu. 
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Par Zilupes novada pašvaldības 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo J.BONDARENKO 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 2.un 27.punktu un likumu 

par „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, 

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

M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav,

nolemj:

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada finanšu pārskatu ar pielikumiem:

1.Apstiprināt,

Zilupes novada pašvaldības 2010.gada bilanci ( veidlapa nr.1)    Ls 4184071 

2.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par darbības

finansiālajiem rezultātiem ( veidlapa nr.4-3)- perioda neto pārsniegums Ls 245372 

3.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pašu kapitāla ( neto aktīva)

izmaiņu pārskatu ( veidlapa nr.4-1): pašu kapitāls 2010.gada beigās           Ls 3246297 

4. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada naudas plūsmas pārskatu (

veidlapa nr.2-NP)

-ieņēmumos Ls 2347555 

-izdevumos Ls 2474524 



5.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības naudas līdzekļu un to izvietojumu pārskatu

(veidlapa nr.1-1):

-naudas līdzekļi 2010.gada beigās Ls 166401 

6.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada nemateriālo ieguldījumu un

pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu (veidlapa nr.5):

-ilgtermiņa nefinanšu aktīvi uz 31.12.2010.g. Ls 3826309 

7.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada krājumu izmaiņu pārskatu

(veidlapa nr.6):

-krājumi 2010.gada beigās Ls 31463 

8. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada līdzdalības radniecīgo

kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu ( veidlapa nr.7-1RADN):

-ieguldījuma uzskaites vērtība 2010.gada beigās Ls 69939 

9. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārējo finanšu ieguldījumu

izmaiņu pārskatu( veidlapa nr.7-1PAR):

-ieguldījuma uzskaites vērtība 2010.gada beigās       Ls 13037 

10. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par nākamo periodu

izdevumiem un avansu maksājumiem( veidlapa nr.8-AV).

11. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par debitoriem

(prasībām)      ( veidlapa nr.8-1):

-debitori 2010.gada beigās Ls 69411 

12.Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par kreditoriem

(saistībām)      ( veidlapa nr.8-2):

-kreditori 2010.gada beigās Ls 937774 

13. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par

aizņēmumiem(veidlapa nr.9-1):

-aizņēmumu neatmaksātā summa 2010.gada beigās Ls 649659 

14. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par

galvojumiem(veidlapa nr.9-2):

-galvojumu neatmaksātā summa 2010.gada beigās Ls 21085 

15. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par budžeta

izpildi(veidlapa nr.2):

-pamatbudžeta ieņēmumi Ls 1936310 

-pamatbudžeta izdevumi Ls 2328624 

-speciālā budžeta ieņēmumi Ls 60312 

-speciālā budžeta izdevumi Ls 58571 

-dāvinājumu un ziedojumu budžeta ieņēmumi Ls 4566 

- dāvinājumu un ziedojumu budžeta izdevumi Ls 4512 

16. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu par dažādiem

ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa nr.2-DII).

17. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības budžeta iestāžu sarakstu (veidlapa nr.22).
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Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”. 

Ziņo J.BONDARENKO 

Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 

46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par valsts

budžetu 2011.gadam”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,

O.Agafonovs, L.Matvejenko, G.Smuļko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,

N.Jefimovs, V.Ľikitins,S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada

pašvaldības dome nolemj:



Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 15 „ Par grozījumiem 

Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”: 

1. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir

brīvi pieejami Zilupes novada domes ēkā un Zaļesjes pagasta administrācijas

ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta pārvaldes ēkā.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 15 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”. 
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Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

5.I.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 14.04.2011. iesniegto iesniegumu 

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

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 - 12 
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,  

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,

ATTURAS –  nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Kulagini” Pasienes pagasts,

Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.2. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, 27.04.2011. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu ,,Nosaukums”.

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 - 12 
deputāti (O.Agafonovs, V.V.  aļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,  

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , 
ATTURAS –  nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Nosaukums” Pasienes pagasts,

Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.3. 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds, pilnvarota persona rīkoties SIA 
”Rundaiľi” Reģ.nr.40003634339, Rīga, adrese, vārdā, 12.04.2011.iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz   nekustam īpašumu ,,Plūmes ”.

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 - 12   



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

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,

ATTURAS –  nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Plūmes” Lauderu pagasts,

Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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Par precizējumiem 27.01.2011.saistošos noteikumos Nr.2 ”Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Zilupes novadā”. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pnata ceturto daļu un ľemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08.04.2011.atzinumu Nr.17-Ie/4593, atklāti 

balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, 
N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 
Precizēt sekojošus noteikumus:

27.01.2011.saistošos noteikumus Nr.2 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes 
novadā”:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu sekojošā redakcijā: „Izdoti saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu”.

1.2. Svītrot 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.punktus;

1.3. Izteikt 1.11.punktu sekojošā redakcijā: „Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un 
aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta uz zemes vai zemē, kurā tiek nodrošināti 
normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi – Austrumlatgales atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona poligons, kurš atrodas pēc adreses „Križevniki 2”, 
Križevņiki, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.”;

1.4. Mainīt pirmajā daļā esošo punktu kārtas numerāciju;

1.5. Izteikt 2.5.punktu sekojošā redakcijā: ”Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves 
atkritumu radītājiem  un apsaimniekotājiem Zilupes novada administratīvajā 
teritorijā”.

1.6. Svītrot 3.1.3.punktu.

1.7. Papildināt 4.6.5.punktu aiz vārdiem „kas ir ne retāk kā 1x mēnesī” ar vārdiem 
„atkritumu izvešanas datumi jāsaskaņo ar atkritumu savācējiem”.

1.8. 4.7.1. punktā aizstāt vārdu „izveidot” ar vārdiem „padarīt pieejamus un uzturēt”. 
1.9. mainīt vietām 4.8. un 4.9.punktus.
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Par nekustamā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0194, pēc 

adreses adrese, c.Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

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

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

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

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



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

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

izskatīja 2011.gada 19.aprīlī Zilupes novada pašvaldībā reģistrēto atsavināšanas iesniegumu 

Nr.83 no Vārds Uzvārds, adrese adrese, c.Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, ar lūgumu 

atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu: 6896-003-0194 platība 0,3233 ha, pēc adreses adrese, c.Savelinki, Zaļesjes pag., 

Zilupes novads.

     Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

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

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

27.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,

L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada

pašvaldības dome, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabals ar kadastra

apzīmējumu 6896-003-0194 platība 0,3233 ha, pēc adreses adrese, c.Savelinki, Zaļesjes 

pag., Zilupes novads. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes un privatizācijas komisijas 
priekšsēdētājai  B.Č ebotarei sagatavot dokumentu paketi nekustamā īpašuma - zemes 

gabala ar kadastra 6896-003-0194,  pēc adreses adrese, c.Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes 

novads, reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

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

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

novada domē. 
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Par zemes gabala atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 Izskatot personas Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, ciems Sovāni c., Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads, 01.04.2011. iesniegumu, reģ. 01.04.2011. ar Nr.76, par atļauju sadalīt viľam 

piederošo zemes gabalu ar kad.nr.6896-008-0057, platība 9,0 ha zemes ierīcības projekta 

uzsākšanai un darba uzdevuma apstiprināšanai. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu 

nosaukumu „Klintaine”. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,

L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada

pašvaldības dome, nolemj:

1. Piekrist, ka persona zemes ierīcības projekta uzsākšanai un darba uzdevuma

apstiprināšanai sadalīs nekustamo īpašumu ar kad.nr.6896-008-0057, platība 9,0 ha. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „Klintaine”, ciems Sovāni,

Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

9.1. 

        Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 15.04.2011. 

iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 440 kv.m. platībā 

no kadastra apzīmējuma 6817- 003- 0310. 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 30.marta sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 12 deputāti (  O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, 

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 zvejas tiesību nomu 

Ziņo L.AĻBREHTE, L.MATVEJENKO 

Zilupes novada pašvaldības dome atkārtoti izskatīja Vārds Uzvārds, dzim. 
xx.xx.xxxx., 11.04.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu atļaut Zilupes novada Šešku vai 

Pintu ezerā ķert zivis izmantojot 50 m zvejas tīklu. 

Izvērtējot Zilupes pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus un 

saskaľā ar Zvejas likuma 7.pantu, Ministru Kabineta 30.11.2009. Noteikumu Nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”, 

Ministru Kabineta02.05.2007. Noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos 

ūdeľos”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko,

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

1. Piekrist iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Šešku vai Pintu ezerā līdz 2011.gada

31.decembrim, nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu saskaņā Ministru 
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.726 Vārds Uzvārds, 
dzim.01.09.1952., dzīvo c.Kamenka, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, ar vienu 
zvejas tīklu 50 m garumā.

2. Noteikt, ka Vārds Uzvārds, jārīkojas saskaņā ar Zvejas likuma prasībām, 
Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.433”Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Ministru 
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.433 „Noteikumi par rūpniecisko 
zveju iekšējos ūdeņos”. Zveju var uzsākt pēc tam, kad noslēgts Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgums, nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai u n 
saņemta zvejas licence, zvejas žurnāls reģionālajā vides pārvaldē. 

       Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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 Par zemes vienību piekritības maiņu. 

   Ziņo M.MEIKŠĀNE      

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

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

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

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

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

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

pašvaldības teritoriālo vienību  teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 1.,9.,10. punktos noteikto pašvaldības funkciju veikšanai: atklāti balsojot: PAR - 12

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

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,

ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Par starpgabaliem atzīstamas un pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības:

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0072-2,32 ha platībā;

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0152-2,0 ha platībā;

2. Pašvaldības piekrīt pašvaldības funkciju veikšanai  nepieciešamās zemes

vienības: 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0072-2,32 ha platībā;

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0152-2,0 ha platībā;

3. Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežas un platības, saskaņā ar

pievienotiem grafiskiem pielikumiem Nr.1-2, noteiktas atbilstoši Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskajiem datiem. 

Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību robežas un platības 

tiks precizētas.  
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Par informācijas precizēšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 27.01.2011.sēdes (protokols nr.1,16&)”Par zemes nomas 

līguma noslēgšanu” lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,

V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko,

G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,  ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības

dome, nolemj:

Veikt 27.01.2011.sēdes (protokols nr.1,16&) lēmumā „Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu ” sekojošus papildinājumus: 

1.Lēmumu papildināt ar punktu:

„Atzīt, ka zemes gabals 600 kv.m. platībā ar kad.apzīmējumu 6817-002-0136, pēc adreses

Stacijas ielā 25, Zilupē, Zilupes novads, ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.”

1. Pielikumā: lēmums ar labojumiem.

Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 24.02.2011.sēdes (protokols nr.2,21&)”Par pašvaldības 

lēmumu atcelšanu” lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,

V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko,



G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,  ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības

dome, nolemj:

Veikt 24.02.2011.sēdes (protokols nr.2,21&) lēmumā „Par pašvaldības lēmumu 

atcelšanu ” sekojošus papildinājumus: 

1.Lēmumu papildināt sekojošā redakcijā: zemes gabals ar kad.nr.6896-001-0074.
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Par avansu SIA ”Zilupes LTD”. 

Ziņo V.FITISOVS 

Izskatot SIA”Zilupes LTD”, Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa V.Fitisova, 

28.04.2011.lūgumu izdalīt avansā 20 000,- Ls malkas iegādei, lai nodrošinātu apkures sezonu 

2011.-2012.gadam. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 27.04.2011.atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti ( V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, 

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav ,

ATTURAS –  nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs - pamats - likuma ”Par interešu

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

pašvaldības dome nolemj:

Izdalīt avansā SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr. LV46803003381, lai nodrošinātu apkures

sezonu 2011.-2012.gadam, 20 000,- Ls.
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Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0128, 

„Maļva”, c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, atsavināšanu.  

Ziľo M.MEIKŠĀNE 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likums” 4. panta 1. daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un likuma 4. panta 4. 

daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinātājs var būt 

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

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

izskatīja 2011.gada 19.aprīlī Zilupes novada pašvaldībā reģistrēto atsavināšanas iesniegumu 

Nr.82 no Vārds Uzvārds, adrese adrese, c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, ar lūgumu 

atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu: 6896-003-0128 platība 1,8 ha, adrese, c.Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes novads. 

     Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

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

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

27.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 
S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,

L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada

pašvaldības dome, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabals ar kadastra

apzīmējumu 6896-003-0128 platība 1,8 ha, adrese, c.Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes 

novads. 



2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes un privatizācijas komisijas 
priekšsēdētājai  B.Čebotarei sagatavot dokumentu paketi nekustamā īpašuma - zemes 

gabala ar kadastra 6896-003-0128, adrese, c.Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes novads, 

reģistrēšanai Zemesgrāmatā. 

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

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

novada domē. 
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Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecība novietnes vieta Zilupes novadā.” 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, un pamatojoties uz Zilupes novada 

domes finanšu pastāvīgās komitejas  2011.gada 27.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 

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

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

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16/2011 „Par kārtību, kādā saskaņojama

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vieta Zilupes novadā.”
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Par robežu plāna būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

        Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par 

zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un izgatavoto zemes robežu plānu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 

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

V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Apstiprināt robežu plānu būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā būvju kadastra

apzīmējumiem:

6884-005-0013-001, 6884-005-0013-002, 6884-005-0013-003, pēc adreses „Milži”, c.

Garaņi, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
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Par izmaiņām sadarbības līgumā ar Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komiteju. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Sakarā ar komitejas sniegto humānās palīdzības veidu un apjoma palielināšanos Zilupes 

novada teritorijā un ľemot vērā komitejas darbinieku ieguldījumu humānās palīdzības 

sniegšanā iedzīvotājiem, balstoties uz finanšu komitejas 27.04.2011.atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 



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

Palielināt komitejai sniedzamo ikmēneša atbalsta summu līdz 50,- Ls.
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Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana.

Ziņo V.VAĻDENS 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim. xx.xx.xxxx., vetārstes, 20.04.2011.iesniegumu par 

darba algas palielināšanu, jo viľa apkalpo visu novadu, izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1. Vārds Uzvārds novadā strādā par vetārsti uz 0,5 slodzi.

2. Viľa apkalpo Zilupes pilsētu, Zaļesjes pagastu, Lauderu pagastu un Pasienes pagastu.

3. Pagastu pārvaldes nav pieejami vetārsta sniedzamo pakalpojumu izcenojumi. 

Balstoties uz finanšu komitejas 27.04.2011.atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

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

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET - nav,

ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Jautājumu par darba algas paaugstinājumu vetārstei skatīt nākošajā novada

pašvaldības domē.

2. Uzlikt par pienākumu pašvaldības domes deputātam N.Jefimovam veikt aptauju

par sniegtiem vetārstes pakalpojumiem un nākošā domes sēdē sniegt attiecīgu

ziņojumu.
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Par elektroskaitītāja nomas maksu. 

Ziņo V.FITISOVS 

Izskatot SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr.LV 46803003381, valdes locekļa V.Fitisova, 

27.04.2011.iesniegumu par maksas par elektroskaitītāja nomu neaprēķināšanu, jo SIA 

”Zilupes LTD” neveic Zilupes pirtī nekādu saimniecisko darbību. 

Balstoties uz finanšu komitejas 27.04.2011.atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

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

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,

ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Sakarā ar to, ka SIA ”Zilupes LTD” neveic Zilupes pirtī nekādu saimniecisko darbību

sākot ar 01.05.2011. neaprēķināt maksu par elektroskaitītāja nomu šajā ēkā
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SIA”BIDRIJA” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.KUDRJAŠOVA 

Izskatot Olega Jurčenko, dzim.15.09.1969., iesniegumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo elpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

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

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,

ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:



1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., ar 
2011.gada 01.maiju.

2. Zilupes novada pašvaldības domes dzīvokļu komisijai lemt jautājumu par 
dzīvokļa piešķiršanu personām, kuras stāv dzīvokļu saņemšanas rindā. 
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Par svētku pabalstiem. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

Uzklausot Sociālā dienesta vadītājas J.Voitkevičas ziľojumu par Zilupes pirmskolas 

iestādes un Pasienes pirmskolas izglītības iestādes skolas vecumu sasniegušo bērnu 

izlaidumiem, balstoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14, „Par svētku pabalstiem” 

5.1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko,

G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,  ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības

dome, nolemj:

Piešķirt pabalstu (natūrā) izlaidumam Zilupes un Pasienes pirmskolas izglītības

audzēkņiem 10,- Ls katram, saskaņā ar sarakstu.

22& 

Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara 

dalībniekiem. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

Uzklausot Sociālā dienesta vadītājas J.Voitkevičas ziľojumu par svētku pabalstu 

politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem, sakarā ar Uzvaras dienas 

svētku svinībām. 

Balstoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski 

represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem” 2.1.punktu, atklāti balsojot: PAR 

- 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, G.Smuļko, N.Jefimovs), PRET – nav,

ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Piešķirt svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara

dalībniekiem pa 20,- Ls katram, saskaņā ar sarakstu.

Domes 4.sēde slēgta plkst.16.00 

Sēdi vadīja O.Agafonovs

Protokolēja A.Borsuka




