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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Raiľa ielā 13, Zilupē, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315 

Uzľēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, 

AS „GE Money Bank”, norēķinu konts LV33BATR0051201952000 

Zilupes norēķinu grupa, Bankas kods BATRLV2X018 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 9 

Zilupē   2010.gada 

30.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

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

01.01.2010. – 30.09.2010.

2. Inventarizācijas rezultātu apstiprināšana.

3. Par audzēkľu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes

mūzikas un mākslas skolā.

4. Par saistošo noteikumu „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un

pakalpojuma sniegšanas kārtību Zilupes novadā” apstiprināšanu.

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Avenes”,

„Gauja”, „Felīcijas”.

6. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām.

7. Par adreses piešķiršanu dzelzceļa nodalījuma zemes vienībai.

8. Par sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Zilupes LTD”

pamatkapitāla palielināšanu.

9. Par saistošo noteikumu „Par transportlīdzekļu piespiedu

pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas



speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Zilupes novadā” 

apstiprināšanu. 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

11. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.

12. Par Sergeja Ľizina deklarēto dzīvesvietu.

13. Par bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļaujas 

izsniegšanu SIA”MOTORS.”

14. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā.

15. Vārds Uzvārds  iesnieguma izskatīšana.

16. Par pamatlīdzekļu  norakstīšanu no pašvaldības domes bilances.

17. Par dzīvokli adrese,Zilupē, Zilupes novads.

18. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

19. Par pašvaldību ceļu un ielu reģistra aktualizāciju.

20. Par sociālās aprūpes pabalstiem Zilupes novadā.

21. SIA”GARKALNS” iesnieguma izskatīšana.

22. Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa īpašumiem) 
nekustamā īpašumā ”Dzelzceļa māja 274,6 km” Janovole c., 
Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.  

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs     Oļegs AGAFONOVS 

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās – 

Deputāti: 

Sergejs FENČENKO 

Marija MEIKŠĀNE 

Ludmila MATVEJENKO 

Taisa SEMJONOVA 

Nikolajs JEFIMOVS 

Leonīds OSIPOVS  

Sergejs VANZOVIČS 

Vitālijs VAĻDENS 

Vasīlijs SOTČENKO 

  Pieaicināti:  

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja  Jeļena VOITKEVIČA 

Juriste Larisa AĻBREHTE 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

“Ludzas Zeme” galvenā redaktore Ē.Bondarenko 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

Vladimirs ĽIKITINS- komandējumā Rīgā 



Gunārs SMUĻKO- avārijas izsaukumā 

1§ 

Pārskats par paveikto darbu un padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.01.2010. – 

30.09.2010. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

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

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un

padomes lēmumu izpildes gaitu no 01.01.2010. – 30.09.2010.

2§ 

Inventarizācijas rezultātu apstiprināšana 

Ziņo:  J.BONDARENKO 

Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede J.Bondarenko informēja, ka 

pamatojoties uz 2010.gada 06.augusta priekšsēdētāja rīkojumu Nr.5, komisija 

(M.Meikšāne, N.Ļemeševa un L.Sļadze) veica bibliotēkas krājumu inventarizāciju 

Zaļesjes pagasta bibliotēkā no 09.08.2010. – 27.08.2010. Inventarizācijas rezultātā 

netika konstatēti iztrūkumi vai pārpalikumi. Atšķirības starp inventarizācijas un 

grāmatvedības datiem arī netika konstatētas. Piedāvā apstiprināt inventarizācijas 

rezultātus.  

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

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par Zaļesjes pagasta bibliotēkas krājumu inventarizācijas

30.08.2010.akta Nr.1 apstiprināšanu.

3& 

Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes mūzikas un 

mākslas skolā. 

     Ziņo : J.BONDARENKO 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu 

un Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

29.septembra sēdes atzinumu, balstoties uz noteikumiem „Par Zilupes mūzikas un

mākslas skolas vecāku līdzfinansējumu izglītības programmu īstenošanai”, Zilupes

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

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma:

1. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 4 audzēkľus, kuri ir no daudzbērnu

ģimenēm un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā)

2. programmā „Stīgu instrumentu spēle” 1 audzēkni, no daudzbērnu ģimenēm un

kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā)

3. programmā „Deja-dejas pamati” 3 audzēkľus, no daudzbērnu ģimenēm un

kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā)

4. programmā „Pūšaminstrumentu spēle” 1 audzēkni, no daudzbērnu ģimenēm

un kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā).

5. programma „Pūšaminstrumentu spēle” 1 audzēkni par mācību un radošā darba

sasniegumiem.(Saraksts pielikumā). 

6. programma „Deja-Dejas pamati” 3 audzēkľus par mācību un radošā darba

sasniegumiem.(Saraksts pielikumā).

4& 

Par Saistošo noteikumu „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojuma sniegšanas kārtību Zilupes novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo drošību” 11.pantu, „Par 

pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,23 pantiem, Latvijas Republikas MK 03.06.2003.noteikumiem 

Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 27.05.2003.noteikumiem Nr.275 

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 

kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budţeta, 

21.04.2008.MK noteikumiem Nr.288 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saľemšanas kārtība” un Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par

aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma sniegšanas kārtību Zilupes 

novadā”. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei  A.Borsukai:

 2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8 

„Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma sniegšanas kārtību Zilupes 

novadā ” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai. 

2.2. ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo 

noteikumu Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma sniegšanas 



kārtību Zilupes novadā” pieľemšanas, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

piekto daļu: 

3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā.

4. nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Zilupes novada

pagastu pārvalţu ēkās. 

5. Apstiprināt darba apmaksai aprūpētāja stundas tarifa likmi 1,714 Ls.

5§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Avenes, „Gauja”, 

„Felīcijas”. 

   Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

5.I.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds 27.09.2010. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu ,,Avenes”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas 

likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Avenes”.

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.II.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA „STEPS D”, Reģ. 41502014792, 
valdes locekļa Vārds Uzvārds  23.09.2010. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Gauja”.

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas 

likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 

V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Gauja”.

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.III

1.Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds  14.09.2010. iesniegto 
iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo

īpašumu ,,Felīcijas”. 

2. Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītus apstākļus un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likuma 
,,Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko,



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

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Felīcijas”.

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.§

Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

6.1.   Zilupes novada pašvaldības dome izvērtējot situāciju, ka uz zemes 

gabala ar kad.nr. 6896-007-0084 atrodas adresācijas objekti, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi”,  atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

 Pieľemt lēmumu Piešķirt Ērikas Grīnbergas zemes gabalam adresi. 

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

          6.2.  Zilupes novada pašvaldības dome izvērtējot situāciju, ka uz zemes gabala 

ar kad.nr. 6896-006-0082 atrodas adresācijas objekti, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi”,  atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieľemt lēmumu Piešķirt Vārds Uzvārds  zemes gabaliem adresi.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

7& 

Par adreses piešķiršanu dzelzceļa nodalījuma zemes vienībai. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

Zilupes novada pašvaldības dome izvērtējot situāciju, ka uz zemes gabala ar 

kad.nr. 6817-001-0124 atrodas adresācijas objekti, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 03.11.2009.Noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.8. un 

19.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieľemt lēmumu Piešķirt dzelzceļa nodalījuma zemes vienībai ar kad.nr.6817-001-

0124 pamatgabala adresi Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes novads. 

8& 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes LTD” pamatkapitāla 

palielināšanu. 



V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS

Pamatojoties uz LR 26.09.2002.likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 

un kapitālsabiedrībām” un LR Komerclikumu, Zilupes novada dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Zilupes novada pašvaldība palielina SIA ”Zilupes LTD” pamatkapitālu

izdarot naudas pārskaitījumu LVL 6000,00 (seši tūkstoši latu) un pretī

saņemot attiecīgu daļu skaitu.

2. Izdarīt attiecīgus grozījumus SIA ”Zilupes LTD” Statūtos un izteikt III

nodaļas „Pamatkapitāls ” 1.punktu šādā redakcijā:

„ Sabiedrības pamatkapitāls sastāda LVL 31991,00 (trīsdesmit viens

tūkstotis deviņi simti deviņdesmit viens lats un 00 santīmi).

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 31991,00 (trīsdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti deviņdesmit vienā daļā), vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 

LVL 1 (viens lats).” 

3. Apstiprināt SIA ”Zilupes LTD” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus

9& 

Par Saistošo noteikumu  „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz 

speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu 

un maksāšanas kārtību Zilupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: L.AĻBREHTE 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 6.panta otro daļu, 

8.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 43.panta

trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 41.pantu, Ceļu

satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu, MK 07.09.2004.noteikumu Nr.767 „Noteikumi

par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atdzīšanu par ilgstoši

atstātu uz ceļu” 4.un 5.punktu, un Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas

2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par

transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu 

glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Zilupes novadā”. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei  A.Borsukai:



 2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.7 

„Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un 

transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību Zilupes 

novadā” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai. 

2.2. ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo 

noteikumu Nr.7 „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu 

un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību 

Zilupes novadā” pieľemšanas, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto 

daļu: 

3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā.

4. nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Zilupes novada

pagastu pārvalţu ēkās. 

10.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

  Izskatot personas, Vārds Uzvārds , adrese, Zilupē, Zilupes novads, 20.09.2010.  

iesniegumu, reģ. 27.09.2010. ar Nr.264, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām 

uz zemes gabalu 340 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0034 un zemes 

gabalu 500 kv.m.platībā ar kad.nr.6817-002-0223 pēc adreses adrese, Zilupē, Zilupes 

novads. Uz zemes gabaliem ēku nav. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
panta pirmās daļas 4.punktu 

un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, 

V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

        Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabaliem. 

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.§

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

1.

       11.1.    Izskatot personas, Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads, 09.09.2010. iesniegumu, reģ. 09.09.2010. ar Nr.244, par atteikšanos no zemes 

nomas tiesībām uz zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6884-008-0247 Pasienes pagasts, Zilupes novads. Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta 

padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija lēmumu Nr.9.,30.p. tika izbeigtas lietošanas 

tiesības personai uz zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884-008- 

0247 un 11.03.2008. noslēgts nomas līgums Nr.1. Uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6884-008-0247 ēku nav. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.asugusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi



par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7.1.punktu, Zilupes novada pašvaldības domes finanšu 

pastāvīgās komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

- 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,

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

ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par nomas tiesībau izbeigšanu uz zemes gabalu.

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

11.2. Izskatot personas, Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, ciems Lauderi, Lauderu 

pagasts, Zilupes novads, 24.09.2010. iesniegumu, reģ. 27.09.2010. ar Nr.256, par 

atteikšanos no zemes nomas tiesībām uz zemes gabalu 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6864-002-0306 Lauderu pagasts, Zilupes novads. Ar Ludzas rajona 

Lauderu pagasta padomes sēdes 2007.gada 26.septembra lēmumu Nr.11.9.& tika 

izbeigtas lietošanas tiesības personai uz zemes gabalu 0,05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6864-002-0306 un noslēgts nomas līgums. Uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6864-002-0306 ēku nav. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.asugusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 7.1.punktu, Zilupes novada pašvaldības domes finanšu 
pastāvīgās komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 
- 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,

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

ATTURAS - nav, nolemj:

1. Pieņemt lēmumu par nomas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
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Par Sergeja ŅIZINA deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: L.AĻBREHTE 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , personas kods

xxxxxx-xxx, dzīvo adrese, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, 2010.gada 11.jūnijā 

iesniegto iesniegumu ar lūgumu anulēt viľā mājā reģistrētā Vārds Uzvārds  dzīves 

vietu.

un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu Iestādei ir 

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

deklarēto ziľu patiesumu, Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Pieņemt lēmumu, ka personas, dzīvesvieta ir deklarēta likumīgi.

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 
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Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

SIA”MOTORS”. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ,,MOTORS”, VRN

42403002153, juridiskā adrese Jupatovkas 11, Rēzekne, LV4600, 2010.gada 29.jūlija 

iesniegumu ar lūgumu izsniegt bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļauju 

smilts-grants un smilts atradnē ,,Motors”. 

Pamatojoties uz: 

 1996.gada 2.maija likuma Par zemes dzīlēm 4.panta piektās daļas 1.punktu (vietējās 

pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas 

bieţi sastopamo derīgo izrakteľu ieguvei) un 10.panta pirmo daļu (uzsākt zemes dzīļu 

izmantošanu var tikai tad, ja saľemta vietējās pašvaldības izsniegtā atļauja); 

 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.280 ,,Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, 

Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu  SIA ,,MOTORS”.

  Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

14.§

Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo: V.VAĻDENS 

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro, trešo 

un ceturto daļu, kurās teikts, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas 

priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu 

ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai 

tās daļā, šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par 

pieciem gadiem; pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieľemšanas pašvaldība 

informē sabiedrību un publicē paziľojumu par nodomu noteikt aizliegumu 

pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav,- citā vietējā laikrakstā, norādot 

teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu 

un termiľu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiľš nedrīkst būt īsāks par 30 

dienām no paziľojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības 

noteiktajā termiľā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai, ľemot vērā 

Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes 

atzinumu,  Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova,

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Atbalstīt nodomu par Zilupes novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju

no ģenētiski modificētiem kultūraugiem. 



2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski

modificēto kultūraugus Zilupes novada administratīvā teritorijā un par saistošo 

noteikumu projektu „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobeţojumi 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā” publicējot paziľojumu laikrakstā „Ludzas 

zeme”  un Zilupes novada pašvaldības mājaslapā www.zilupe.lv .  

3. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiľu līdz 2010.gada

30.decembrim.

4. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietas:

4.1. Zilupes novada pašvaldība, Raiľa ielā 13, Zilupē, e-pasts:

zilupesdome@e-apollo.lv; 

4.2. Zilupes novada Pasienes pagasta pārvalde, c. Pasiene, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads;  

4.3. Zilupes novada Lauderu pagasta pārvalde, c. Lauderi, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads; 

5. Uzdot pašvaldības sekretārei A.Borsukai pēc paziľojuma publicēšanas 
Pašvaldības mājas lapā nosūtīt informāciju par paziľojumu Zemkopības ministrijai un 

Vides ministrijai.  
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Vārds Uzvārds  iesnieguma izskatīšana.

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Pasienes ciems, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads, 17.09.2010.iesniegumu par sakrātā parāda 176,- Ls kopsummā norakstīšanu, jo 

viľa ir pati par saviem līdzekļiem nomainījusi plīti dzīvoklī, plīts cena 171,44 Ls + 

būvmateriāli 13,56 Ls. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Zilupes novada 

domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu,  

Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 
N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par parāda norakstīšanu L.Miļčenokai.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 
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Par pamatlīdzekļu  norakstīšanu no pašvaldības domes bilances. 

Ziņo: J.BONDARENKO 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes grāmatvedes Ľ.Lazarevas 

30.09.2010.iesniegumu par trotuāra pa Meţa ielu (uzsk.Nr.1211193) norakstīšanu no 

bilances uzskaites, sakarā ar to, ka remontdarbu procesā viľš faktiski likvidēts 

Atlikusī vērtība 0,00Ls. 

http://www.zilupe.lv/
mailto:zilupesdome@e-apollo.lv


Balstoties uz Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

29.septembra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10

deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,

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

ATTURAS - nav, nolemj:

Norakstīt no bilances uzskaites trotuāru pa Meža ielu (uzsk.Nr.1211193), sakarā

ar to, ka remontdarbu procesā viņš faktiski likvidēts. Atlikusī vērtība 0,00Ls.
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Par dzīvokli Raiņa ielā 29,Zilupē, Zilupes novads. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

Izskatot  SIA „Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa Valērija 

Fitisova lūgumu atrisināt jautājumu par neprivatizētu dzīvokli Raiľa ielā 29, Zilupē, 

kura bijušais īrnieks N.Ţaluks miris, bet par dzīvokli sakrāts parāds 490,06 Ls. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1. Dzīvoklis Raiľa ielā 29, Zilupē, bija izdalīts Vārds Uzvārds , kurš ir miris 
25.11.2007.

2. Vārds Uzvārds , viľa sieva, dzīvoklī nedzīvo jau sen un ir pierakstījusi 

atteikumu par atteikšanos no šī dzīvokļa.

3. Raiľa ielā 29, Zilupē ir nodeklarējis savu dzīvesvietu Vārds Uzvārds  dēls 
Vārds Uzvārds , bet tur nedzīvo.

4. Uz doto brīdi šai dzīvoklī nedzīvo neviens, bet sakrāts parāds 490,06 Ls. 

 Balstoties uz Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 

29.septembra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10 
deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, 
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, nolemj:

Pieľemt lēmumu par SIA „Zilupes LTD” piestrādi pie jautājuma par dzīvokli adrese, 

Zilupē, lai tajā nebūtu deklarētu personu, tikai tad varēs risināt jautājumu par dzīvokļa 

izdalīšanu citām personām.
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

18.1. Izskatot Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads, 

22.09.2010.iesniegumu par atļauju rekonstruēt garāţu un šķūnīti, kurš agrāk piederēja 

Vārds Uzvārds .  
Izvērtējot situāciju, Zilupes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
nolemj:

Nodot Vārds Uzvārds  iesniegumu Zilupes novada pašvaldības domes Attīstības, 
komunālu un teritoriālo jautājumu komitejai.



18.2. Izskatot Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Zaļesjes ciems, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, 27.09.2010.iesniegumu par viľa uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas 

rindā. 

Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, 
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds  uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

18.3. Izskatot Vārds Uzvārds , adrese, Zilupē, 28.09.2010.iesniegumu par 

dzīvokļa Raiľa ielā 6, dz.11, Zilupē, īres lūguma pārformēšanu uz viľas vārda. 

Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, 
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieľemt lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma 
slēgšanu ar Vārds Uzvārds .

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

19& 

Par pašvaldību ceļu un ielu reģistra aktualizāciju. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļas vadītāja 

I.Kalvīša 16.03.2010. Nr.4.6.3-36 vēstuli „Par pašvaldību ceļu un ielu reģistra

aktualizāciju”, kurā viľš lūdz iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona

nodaļā aktualizētu informāciju par pašvaldību ceļiem un ielām atbilstoši

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, saskaľojot to Valsts zemes

dienestā.

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts:

1. trīs ielas ir iekļautas vienā zemes kadastra ar nr.6817-003-0303, kuru platības

ir jādala nost no kopējā zemes gabala ar kad.nr.6817-003-0303 un jāpiešķir

jauni kad.nr.

1.1. pirmās ielas platība sastāda 4740 kv.m. 

1.2.otrās ielas platība sastāda 10578 kv.m. 

1.3.trešās ielas platība sastāda 19032 kv.m. 

2. Uz zems gabala ar kad.nr.6817-002-0298 izvietoti trīs ielas posmi, kurus

jāatdala no kopējā zemes gabala ar kad.nr.un jāpiešķir jauni kad.nr.

2.1. 1 posms 16757 kv.m. 

2.2. 2 posms 17195 kv.m. 

2.3. 3 posms 13066 kv.m. 

Balstoties uz MK 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un 

ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS –

nav, Zilupes novada dome nolemj:



1. Lūgt VZD no zemes gabala ar kad.nr.6817-003-0303 atdalīt trīs ielas un

piešķirt, saskaņā ar kadastra apzīmējuma shēmu, atdalītajiem zemes gabaliem

jaunus kad.nr.:

Nr.1 – platība 4740 kv.m.

Nr.2 – platība 10578 kv.m.

Nr.3 – platība 19032 kv.m.

2. Lūgt VZD no zemes gabala ar kad.nr.6817-002-0298 atdalīt trīs ielas posmus

un piešķirt, saskaņā ar kadastra apzīmējuma shēmu, atdalītajiem zemes

gabaliem jaunus kad.nr.:

1.posms – 16757 kv.m.

2.posms – 17195 kv.m.

3.posms – 13066 kv.m.
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Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā 

Ziņo: J.VOITKEVIČA 

Pamatojoties uz    LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, LR likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 9. un

35.pantu, LR likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu, MK

17.06.2009. noteikumiem Nr.550

,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā

ienākumu līmeľa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, MK

15.11.2005. noteikumu Nr.857 , ,,Noteikumi par sociālām garantijām bāreľiem un bez

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu, MK 19.12.2006. noteikumu

Nr.1036, ,,Audţuģimeľu noteikumi” 43.punktu un

Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 29.septembra sēdes

atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko,

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

N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei  A.Borsukai:

 2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.9 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā ” rakstiskā un elektroniskā veidā 

nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

2.2. ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo 

noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” pieľemšanas, 

saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu: 

3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā.

4. nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Zilupes novada

pagastu pārvalţu ēkās. 
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SIA”GARKALNS” iesnieguma izskatīšana. 

V.VAĻDENS



Izskatot SIA”GARKALNS” juridiskā adrese Maskavas ielā 250, Rīga, 

LV-1063, Latvija, valdes locekļa Vārds Uzvārds  17.09.2010.iesniegumu Par 

piekrišanas atļaujas izsniegšanu spēļu zāles  ierīkošanai nomātajās telpās pie 

Terehovas robeţkontroles punkta SIA”Austrumu kravu terminālis” telpās, kurās 

atradās „NeoGao” spēļu zāle. Izvērtējot situāciju, balstoties uz Azartspēļu un izloţu 

likuma 42.pantu un Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2010.gada 29.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs,N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada dome

nolemj:

Pieņemt lēmumu par piekrišanu atļaujas izsniegšanai spēļu zāles ierīkošanai

SIA”GARKALNS”.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
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Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa īpašumiem) nekustamā 

īpašumā ”Dzelzceļa māja 274,6 km” Janovole c., Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads. 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas 

Nr.40003192154, iesniegumu Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa 

īpašumiem) nekustamā īpašumā ”Dzelzceļa māja 274,6 km” Janovole c., Zaļesjes 

pagasts, Zilupes novads, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Zilupes novada 

pašvaldības dome konstatē: 

Nekustamais īpašums „Dzelzceļa māja 274,6 km” Janovole ciems, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, atrodas uz zemes gabala ar kad.nr.6896-001-0088, nekustamā 

īpašuma kopējā platība 143,80 kv.m. Dzīvojamā māja, saskaľā ar iesniegumam 

pievienoto izziľu „Par nekustamā īpašuma sadalījumu”, ir četras telpu grupas – četri 

dzīvokļi. Valsts  akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” lūdz piešķirt adreses 

telpu grupām – dzīvokļiem. 

Saskaľā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1269”Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

kas izdoti saskaľā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

ceturto daļu, 2.5, 12., 23., 24. un 28.punktu, 2007.gada 20.marta MK Noteikumiem 

Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” un VAS 

„Privatizācijas aģentūra” 2010.gada 22.janvāra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR - 

10 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, 

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

ATTURAS - nav, Zilupes novada dome nolemj:

1. Piešķirt adresi nekustamā īpašumā „Dzelzceļa māja 274,6 km” telpu

grupām (dzīvokļu īpašumiem):

1.1.”Dzelzceļa māja 274,6 km – 1”, Janovole c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

LV-5751.

1.2.”Dzelzceļa māja 274,6 km – 2”, Janovole c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,

LV-5751.

1.3.”Dzelzceļa māja 274,6 km – 3”, Janovole c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,

LV-5751.



1.4.”Dzelzceļa māja 274,6 km – 4”, Janovole c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 

LV-5751.

Sēde slēgta plkst. 15.00 

Sēdi vadīja        O.Agafonovs

Protokolēja A.Borsuka


