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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. 3 

Zilupē  2011.gada 

31.martā

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no 
01.03.2011. – 31.03.2011.

2. Pašvaldības SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada 

pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu.

3. Par telpu Raiľa ielā 32, Zilupē.

4. IK ”JuNa F” iesnieguma izskatīšana.

5. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem.

6. Par Zilupes novada pašvaldības iestāţu vienotas grāmatvedības 
uzskaites kārtības apstiprināšanu ar grozījumiem.

7. Par zemes nomu (Vārds Uzvārds )
8. SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

10. Par neapdzīvotu māju un dzīvokļu apsekošanas komisijas izveidi.

11. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

12. Par satiksmes ierobeţošanu Zilupes novada pašvaldības autoceļos 
un ielās.

13. Par amata vienību Jaunatnes lietu speciālists.

14. Par precizējumiem Saistošajos noteikumos. 



15. Par zemes gabalu atdalīšanu, jaunas adreses un nosaukuma

piešķiršanu.

16. Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.

17. Par bezcerīgu parādu norakstīšanu.

18. Par pašvaldības objekta Raiľa ielā 29, Zilupē tirgus vērtību.

19. Par degvielas patēriľa normu apstiprināšanu traktoram T-16.

20. Par pildinājumu pašvaldības lēmumā „Par pašvaldību ceļu un ielu

reģistra aktualizāciju”.

21. Par komisiju pilsētas apzaļumošanai.

22. Par pašvaldības domes lēmuma atcelšanu.

23. Par dalību Ludzas Sarkanā Krusta projektā N-10-01-LL33-

L413102-000001 „Sociālo pakalpojumu pieejamības

nodrošinājums Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu

iedzīvotājiem”.

24. Par zemes gabalu piekritību Zilupes novada pašvaldībai.

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 

  Pieaicināti:  

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

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 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

 Ludmila MATVEJENKO – ārzemēs 

 Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā 

 Nikolajs JEFIMOVS - slims     



1§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no 01.03.2011. – 

31.03.2011. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

Pieľemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes

lēmumu izpildes gaitu no 01.03.2011. – 31.03.2011.

2& 

Pašvaldības SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskata 

par 2010.gadu apstiprināšanu. 

Ziņo:  A.RAKA 

Izskatot pašvaldības SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, 

Reģ.nr.40003257677 valdes locekles Alinas Rakas lūgumu apstiprināt gada pārskatu 

par 2010.gadu un bilanci uz 31.12.2010. ar kopsummu Ls 67332,00. 

Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Finanšu komitejas 

30.03.2011.ieteikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot atklāti balsojot: PAR- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

- nav , ATTURAS –  nav, nolemj:

Apstiprināt SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada 

pārskatu par 2010.gadu un bilanci uz 31.12.2010. ar kopsummu Ls 67332,00. 

Pielikumā: Gada pārskats par 2010.gadu. 

3& 

Par telpu Raiľa ielā 32, Zilupē 

Ziņo V.VAĻDENS 

Izskatot Zilupes arodvidusskolas piedāvājumu pārľemt novada pašvaldības 

domes bilancē nekustamo īpašumu, kurš sastāv no nedzīvojamās ēkas, noliktavas 

šķūľa (būves kad.apzīmējums 6817-003-0240 002) un tai piekrītošā zemesgabala pēc 

adreses Raiľa ielā 32, Zilupē. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

Piedāvātais nekustamais īpašums varētu būt izmantots dzīvokļu jautājuma risināšanai 

vai  sociālā dienesta vajadzībām. 

Lai sāktu nekustamā īpašuma pārľemšanu pašvaldības īpašumā nepieciešams saľemt 

no IZM saskaľojumu. 

Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Finanšu komitejas 

30.03.2011.ieteikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Osipovs, V.Sotčenko, 

S.Fenčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS -

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

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

pašvaldības dome nolemj:



Jautājumu par nekustamā īpašuma Raiľa ielā 32, Zilupē, pārľemšanu 

pašvaldības bilancē skatīt pēc tā, kad būs saľemts saskaľojums no IZM. 
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IK ”JuNa F” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo M.MEIKŠANE 

Izskatot IK „JuNa F” Reģ.nr.42402011623, Vārds Uzvārds , 23.03.2011. 

iesniegumu par atļauju realizēt ieceri vasaras periodā no 01.maija līdz 01.oktobrim no 

plkst.8.00 līdz 00.00 pēc adreses Raiľa ielā 3, Zilupē pie veikala „Prokat” sarīkot 

vietu, kur tiks tirgots lejamais alus un kvass, klientu ērtībai uzstādīti galdiľi ar 

lietussargiem, tualete. 

Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Finanšu komitejas 

30.03.2011.ieteikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

- nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piekrist tam, ka IK „JuNa F” Reģ.nr.42402011623, vasaras periodā no

1.maija līdz 1.oktobrim no plkst.8.00 līdz 00.00 pēc adreses Raiľa ielā 3,

Zilupē pie veikala „Prokat” tirgos lejamo alu un kvasu.

2. IK”JuNaF” saskaľot minēto tirdzniecības veidu ar atbilstošām

institūcijām.

5§ 

Par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

5.I.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., 
01.03.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Zemenīte”.

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- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 
V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav, ATTURAS –  nav,

Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Zemenīte” Lauderu

pagasts, Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.II.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., 
09.03.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu adrese, Zilupē.

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

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu adrese, Zilupē.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

LI.III. 
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., 
21.03.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Priedīši”.

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- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav, ATTURAS –  nav, Zilupes

novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Priedīši” Zaļesjes

pagasts, Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.IV.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , pilnvarota persona 
rīkoties SIA”GOSK LATVIA” Reģ.nr.40003670132, Rīga, Vīlandes ielā 3, vārdā 
(pilnvara izdota 04.01.2011.) 21.03.2011.iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt 
jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Skoles ”.

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- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav   , ATTURAS –  nav  , Zilupes

novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Skoles” Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.V.

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., 

dzīvo adrese, Zilupē, 23.03.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu adrese, Zilupē.

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- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins,   

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav , ATTURAS –  nav,  Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu adrese, Zilupē.

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

LI.VI. 



1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzīvo adrese Pasienes 

c., Pasienes pagasts, Zilupes novads,  28.03.2011. iesniegto iesniegumu ar lūgumu 

izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Isakoviči”.

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- O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, 

V.Ľikitins, 

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:

atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu adrese Pasienes

pagasts, Zilupes novads. 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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Par Zilupes novada pašvaldības iestāţu vienotas grāmatvedības uzskaites 

kārtības apstiprināšanu ar grozījumiem 

Ziņo J.BONDARENKO 

Pamatojoties uz 15.12.2009.gada MK Noteikumu Nr.1486”Kārtība, kādā 

budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 5.un 6.pantu, atklāti balsojot: PAR- 

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

L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības iestāţu vienoto grāmatvedības uzskaites 
kārtību ar grozījumiem:

1.1. No Zilupes novada pašvaldības iestāţu vienotas grāmatvedības uzskaites kārtības 
izslēgt 114.punktu.

1.2. Punktā 117.1. svītrot teikuma daļu „(FIFO vai vidējās svērtās cenas metodei)”.
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Par zemes nomu (Vārds Uzvārds ) 
Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo Pasiene, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads, 23.03.2011. iesniegumu par atļauju iznomāt zemes gabalu 9,3 ha 

platībā ar kad.nr.6884-001-0539, kurš atrodas Pasienes ciemā. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz likuma atklāti balsojot: PAR- O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, L.Osipovs, 
T.Semjonova, M.Meikšāne, PRET - nav , ATTURAS –  nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome, nolemj:

Jautājumu par zemes gabala izdalīšanu nomā skatīt pēc tā, kad zemes gabals ar 
kad.nr.6884-001-0539 būs iereģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo V.FITISOVS 

8.1.  

Izskatot SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 13, Zilupē, 

LV-5751, valdes locekļa V.Fitisova 25.03.2011. iesniegumu par Vārds Uzvārds  
sakrātā parāda 57,52 Ls norakstīšanu, jo dzīvojamā māja, kurā viľa dzīvo adrese, 
Zilupē, ar 24.02.2011.protokola nr.2,23& lēmumu atzīta par dzīvošanai nederīgu. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

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

1. Norakstīt Vārds Uzvārds  sakrāto parādu 57,52 Ls .

2. SIA ”Zilupes LTD” turpmāk neaprēķināt iedzīvotājiem adrese, Zilupē, 

maksu par īri un apsaimniekošanu.  

8.2. 

Izskatot SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 13, Zilupē, 

LV-5751, valdes locekļa V.Fitisova 25.02.2011. iesniegumu par atļauju pārdot

automašīnu „AUDI 100”, Reģ.nr.EN 8605 izlaiduma gads 1991., sakarā ar to, ka

automašīna netiek izmantota, kā arī ir palielinājusies autotransporta nodeva, kas

uzľēmumam rada zaudējumus.

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,

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

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

Piekrist tam, ka SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 

13, Zilupē, LV-5751, pārdos automašīnu „AUDI 100”, Reģ.nr.EN 8605 izlaiduma 

gads 1991., sakarā ar to, ka automašīna netiek izmantota, kā arī ir palielinājusies 

autotransporta nodeva, kas uzľēmumam rada zaudējumus. 

8.3. 

Izskatot SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 13, Zilupē, 

LV-5751, valdes locekļa V.Fitisova 30.03.2011. iesniegumu par atļauju pārdot

automašīnu „FORD MONDEO”, Reģ.nr.EL 8245 izlaiduma gads 2002., sakarā ar to,

ka automašīna netiek izmantota, kā arī ir palielinājusies autotransporta nodeva, kas

uzľēmumam rada zaudējumus.

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,

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

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

Piekrist tam, ka SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 

13, Zilupē, LV-5751, pārdos automašīnu „FORD MONDEO”, Reģ.nr.EL 8245 

izlaiduma gads 2002., sakarā ar to, ka automašīna netiek izmantota, kā arī ir 

palielinājusies autotransporta nodeva, kas uzľēmumam rada zaudējumus. 

8.4. 

Izskatot SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, Raiľa ielā 13, Zilupē, 

LV-5751, valdes locekļa V.Fitisova 30.03.2011. iesniegumu par izstrādāto tarifu

projektu, kurā teikts, ka SIA ”Zilupes LTD” izstrādāja ūdenssaimniecības

pakalpojumu tarifu projektu un 2011.gada 22.martā iesniedza Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķini

veikti saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija



padomes lēmumu Nr.1/8 „ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika”. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011.gada 1.jūniju. Tarifa 

izmaiľas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

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

1. Pieľemt zināšanai SIA ”Zilupes LTD” izstrādāto ūdenssaimniecības

pakalpojumu tarifu projektu.

2. SIA ”Zilupes LTD” iepazīstināt lietotājus ar izstrādāto 

ūdenssaimniecības

pakalpojumu tarifu projektu.

9& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo: M.MEIKŠĀNE 

9.1. 

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

28.02.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 

1018 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0215. 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 - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

     Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. Lēmumus 

pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.2. 

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

28.02.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 

1584 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0220. 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 - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

     Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. Lēmumus 

pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.3. 

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

04.03.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 

1440 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0228. Uz zemes gabala ēku 

nav. 



Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
 
panta 2.punktu, kā arī Zilupes novada 

pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 30.marta sēdes atzinumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

     Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 

Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.4. 

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

24.03.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 

764 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 0215. 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 - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

     Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. Lēmumus 

pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.5. 

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

novads, 02.03.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz 

zemes gabalu 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884- 007- 0366. Uz zemes 

gabala atrodas Šuškovas ciema kanalizācijas būves. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹
 
panta (2) 1.punktu, kā arī Zilupes 

novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 30.marta sēdes 

atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

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

S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome, nolemj:

     Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. Lēmumus 

pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.6. 

     Izskatot personas, Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Viesītes novads, LV-5237, 

16.02.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 

15,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-006-0059. 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 - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 
S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 
dome, nolemj:

 Pieľemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu. 



Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp. 

9.7. 

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 - 9 deputāti 

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

S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes

novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu 8618 kv.m. platībā ar

kad.nr.6817-003-0310, pēc adreses Dzelzceļnieku iela 20b, Zilupē, Zilupes

novads.

2. Atzīt, ka zemesgabals 8618  kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6817-003-

0310 pēc adreses Dzelzceļnieku iela 20b, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs

Zilupes novada pašvaldībai.
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Par neapdzīvotu māju un dzīvokļu apsekošanas komisijas izveidi. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Sakarā ar to, ka pašvaldības teritorijā ir daudz neapdzīvotu dzīvojamo māju un 

dzīvokļu, kuri ar savu izskatu bojā kopējo skatu ciematos un pilsētā, līdz ar to varētu 

tikt daļēji atrisināts dzīvokļu jautājums un dzīvojamā fonda sakārtotība, nepieciešams 

izveidot komisiju, kura veiks apsekošanu. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 6 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova, S.Vanzovičs), PRET - nav,

ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko -

pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “

11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Izveidot neapdzīvotu māju un dzīvokļu apsekošanas komisiju sekojošā

sastāvā:

1.1.Leonīds OSIPOVS – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs; 

1.2.Gunārs SMUĻKO – deputāts; 

1.3.Vasīlijs SOTČENKO – deputāts; 

1.4.Marija MEIKŠĀNE – deputāte; 

1.5.Valērijs FITIOVS – SIA „Zilupes LTD” valdes loceklis. 

2. Komisijai nedzīvojamo māju un dzīvokļu apsekošanu veikt visā pašvaldības

teritorijā līdz nākošai domes sēdei.
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

 Ziņo    J.VOITKEVIČA 

11.1. Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, 14.03.2011.iesniegumu, par vienreizēja pabalsta izmaksu viľam, 

sakarā ar dēla Vārds Uzvārds   piedzimšanu. 



Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET 
- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, NOLEMJ:

Pieľemt lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Vārds Uzvārds , sakarā ar 

dēla  Vārds Uzvārds  piedzimšanu.

Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.

11.2. Izskatot Vārds Uzvārds , dzimis xx.xx.xxxx., 03.03.2011.iesniegumu par NĪN 

aprēķina par 2011.gadu pārskatīšanu, jo nekustamam īpašumam „Robeţnieki” 

kad.nr.6896-006-0002 ar 2004.gada 27.oktobra Zilupes novada domes sēdes lēmumu 

ir izmainīts zemes izmantošanas mērķis no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 

darījuma iestāţu un komerciāla rakstura apbūvi. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

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

V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, 
NOLEMJ:

1. Atzīt, ka Vārds Uzvārds  NĪN par 2011.gadu aprēķināts pareizi. 

11.3. Sakarā ar to, ka ir izbrīvējusies dzīvojamā māja adrese, Zilupē, kuras īpašniece 

bija Vārds Uzvārds , kura ir mirusi, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, S.Vanzovičs, 

V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome, NOLEMJ:

Izmantot dzīvojamo māju, lai risinātu jautājumu par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Zilupes novadā.
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Par satiksmes ierobeţošanu Zilupes novada pašvaldības autoceļos un ielās 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus pavasara šķīdoľa laikā un 

pamatojoties uz MK 15.12.1998. noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts 

aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un 

ierobeţojumi” 2.1, 3.2, 4.2, punktiem, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, S.Vanzovičs,

V.Sotčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības

dome, NOLEMJ:

1. Ierobeţot satiksmi pa Zilupes novada pašvaldības autoceļiem un ielām

2011.gada 

     pavasara šķīdoľa periodā, plānotais laika periods no 01.04.2011. līdz 

01.05.2011. 

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa

pašvaldības 

autoceļiem visā to garumā. 

2. Zilupes novada pagastu pārvalţu vadītājiem kopā ar SIA „Zilupes LTD”

valdes locekli V.Fitisovu apsekot pašvaldības ceļus un kur nepieciešams

nodrošināt zīmju uzstādīšanu.
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Par amata vienību Jaunatnes lietu speciālists. 

Ziņo J.VELIGURSKA 

Uzklausot novada izglītības speciālisti Jeļenu Veligursku, ka pašvaldībā 

nepieciešams  jaunatnes lietu speciālists, jo izstrādāti daţādi projekti, kuru 

realizēšanai nepieciešams tāds speciālists. Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

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

S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes

novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Ar 01.04.2011. izveidot jaunu amata vienību Zilupes novada pašvaldībā

jaunatnes lietu speciālists (profesijas kods 241932).

2. Noteikt jaunatnes lietu speciālistei atalgojumu 0,5 likme no minimālās

darba algas.
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Par precizējumiem Saistošajos noteikumos 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ľemot 

vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 03.03.2011.atzinumu Nr.17-le/2157, 

atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 

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

- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, NOLEMJ:

Precizēt sekojošus saistošos noteikumus: 

1. 27.01.2011. saistošos noteikumos Nr.5 „ Par vienreizēju apbedīšanas

pabalstu”:

Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma otro teikumu.

2. 27.01.2011.saistošos noteikumus Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu personām,

kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”:

Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma otro teikumu.

3. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības

palīdzību audţuģimenēm”:

3.1. Svītrot 2.2.2., 2.2.3., 31.2., 3.1.3., 4.2.2., 4.2.3.punktus;

3.2. Izteikt 3.3.punktu sekojošā redakcijā:”3.3. Ja audţuģimene, kura nedzīvo

Zilupes novada administratīvajā teritorijā, bet bērns tajā ievietots ar 

Zilupes novada bāriľtiesas lēmumu, iesniedz Zilupes novada sociālajam 

dienestam iesniegumu ar pabalsta piešķiršanu bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei, Dienests pieprasa tam sociālajam dienestam, kura 

darbības teritorijā bērns dzīvo: 



2.3.1. veikt dzīves apstākļu pārbaudi audţuģimenes dzīvesvietā; 

2.3.2. dot atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību.” 

3. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības

pabalstiem bāreľiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc

pilngadības sasniegšanas”:

4.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu un noteikt, ka saistošie

noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo

daļu;

4.2. Svītrot 1.3.1., 1.3.2., 5.7.punktus;

4.3. Izteikt 5.6.punktu sekojošā redakcijā: „5..Ja bārenim bijusi iespēja

iepazīties ar vismaz trīs daţādu dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo telpu

īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet bārenis no šiem piedāvājumiem

nepamatoti atteicies vai arī nav sniedzis Zilupes novada pašvaldībai atbildi par

saľemtajiem piedāvājumiem, viľš tiek pārreģistrēts attiecīgā veida palīdzības

reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.”

5. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski represētajām

personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”:

 Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā frāzi „un ceturto”. 

6.27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu”: 

 6.1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma otro teikumu; 

 6.2. Svītrot 2.4.2.punktu. 

7. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā”:

 7.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā frāzi „26.¹ panta pirmo 

daļu”. 

 7.2. Papildināt tiesisko pamatojumu ar 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 

4.punktu un 17.panta pirmo daļu”;

 7.3. Svītrot 7.punktu; 

     7.4. Izteikt 11.punktu sekojošā redakcijā „11. Ja persona ar Zilupes novada 

sociālā dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu, bet viľai (ģimenei) pieder dzīvošanai 

derīga dzīvojamā māja vai zeme, kuru ir iespējams realizēt un par to iegādāties 

dzīvojamo telpu, personai nav tiesību saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā.” 

7.5. Izslēgt 17.1., 7.3., 18.1.3., 18.1.4., 18.2.1., 18.3.3., 18.3.4., 18.3.5., 22.1., 22.2., 

22.3., 31., 31.1., 31.2., 35.1., 35.3., 35.4., 35.6., 39.1., 39.2.punktus; 

7.6. Aizstāt 38.punktā vārdu „maznodrošinātas” ar vārdu „trūcīgas”. 

8. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu samaksai pat

speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieku transportēšanai”:



Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā  pamatojumā frāzi „un ceturto”. 

9. 27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes

novadā”:

 9.1. Mainīt saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma pirmajā teikumā „3” un 

„35”; 

 9.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.2.punktu: 

     „5.2. 5.1.punktā noteiktie sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas ierobeţojumi 

un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai attiecināmi tiktāl, 

ciktāl tie atbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.” 

10.27.01.2011.saistošos noteikumus Nr.14 „Par svētku pabalstiem”: 

10.1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma otro teikumu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ľemot 

vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 28.08.2011.atzinumu Nr.17- Ie/1968, 

atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, 

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

- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, NOLEMJ:

Precizēt sekojošus saistošos noteikumus: 

11.27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.4 „Par reklāmas materiālu, izkārtľu, 

sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā”: 

Svītrot 2.punktu. 

12.27.01.2011. saistošos noteikumus Nr.3 „Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtľu, 

sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā”: 

Svītrot 2.punktu. 

13. Visos minētajos saistošajos noteikumos lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas

punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„ Par pieľemto lēmumu persona tiek informēta rakstiski, norādot lēmumā lēmuma

apstrīdēšanas kārtību un termiľus.”
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Par zemes gabalu atdalīšanu, jaunas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 Izskatot personas Vārds Uzvārds  dzīvo adrese, ciems Šuškova, Pasienes pagasts, 

Zilupes novads, 30.03.2011. iesniegumu, reģ. 30.03.2010. ar Nr.73, par zemes gabalu 

3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0145, zemes gabalu1,3 



ha ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0146 un zemes gabalu1,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0148 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

6884 007 0109 adrese, ciems Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads un jaunas 

adreses un nosaukuma piešķiršanu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” atklāti balsojot: 
PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Agafonovs, V.Vanzovičs, T.Semjonova,

L.Osipovs, V.Sotčenko, V.Ľikitins, M.Meikšāne ), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Piekrist, ka persona atdala zemes gabalu 3,5 ha platībā ar kadastra

apzīmējumu 6884-007-0145, zemes gabalu 1,3 ha ar kadastra apzīmējumu 6884-007-

0146 un zemes gabalu1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0148 no 

nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884-007-0109 „Kasecki”, ciems Šuškova, 

Pasienes pagasts, Zilupes novads 

2. Piešķirt atdalītiem zemes gabaliem 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu

6884- 007- 0146 un 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884- 007- 0148 jaunu 

nosaukumu „Snežana”, ciems Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads.  

3. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu

6884-007-0145 adresi „Sneţana”, ciems Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 

4. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0147

adresi „Kasecki”, ciems Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 
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 Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu. 

Ziņo V.SOTČENKO 

Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupē, 08.03.2011. 

iesniegumu par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu uz viľa vārda, jo bijušais īrnieks 

Vārds Uzvārds  15.02.2011.mirusi. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz novada teritoriālās attīstības, komunālo un dzīvojamā 

fonda komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs, T.Semjonova, V.Sotčenko, M.Meikšāne, L.Osipovs, S.Fenčenko, 
S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome, nolemj:

Piekrist tam, ka tiks pārformēts dzīvokļa Brīvības ielā 28-6, Zilupē īres līgumu 
uz Oļega Ţaluka vārda.

     Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par bezcerīgu parādu norakstīšanu. 

Ziņo S.MARČENOKA 

Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas 10.03.2011. 

iesniegumu par bezcerīgu parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu. 

Izvērtējot situāciju, ka no saraksta viena persona ir mirusi. Divas personas dzīvo 

aprūpes centrā, līdz ar to sakrājies parāds, par komunālajiem pakalpojumiem. 



Balstoties uz Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 

2011.gada 30.marta sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav,

ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

Norakstīt bezcerīgus parādus sekojošām personām:

 22,82 Ls; 

 76,22 Ls; 

Vārds Uzvārds   (miris) 

Vārds Uzvārds  (dzīvo aprūpes centrā) 

Vārds Uzvārds (dzīvo aprūpes centrā)      77,66 Ls. 
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 Par pašvaldības objekta Raiľa ielā 29, Zilupē tirgus vērtību. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (V.Vaļdens, 

O.Agafonovs, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, T.Semjonova,

S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās M.Meikšāne, -

pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “

11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:

Ľemot par pamatu licenzētas sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

„DZIETI” vērtējuma slēdzienu – reģistrācijas Nr.S-11/15 no 03.02.2011.gada – 

pašvaldības objektam ( zemes gabalam 1213 kv.m., vienstāva dzīvojamai mājai 

ar kopējo platību 61,62 kv.m.) pēc adreses Raiľa ielā 29, Zilupē nosacītā cena, 

tirgus vērtība ir 2100 Ls ( divi tūkstoši viens simts latu). 
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Par degvielas patēriľa normu apstiprināšanu traktoram T-16. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

Pamatojoties uz 01.03.2011.noslēgto Patapinājuma līgumu ar Vladimiru Ivaľenko par 

traktora T-16 reģistrācijas Nr.5978 LM, izmantošanu daba vajadzībām, balstoties uz 

Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 30.marta 

sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

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

S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes

novada pašvaldības dome, nolemj:

Apstiprināt dīzeļdegvielas patēriľa normu Traktoram T-16, reģistrācijas 

Nr.5978, 2 litri stundā. 
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Par pildinājumu pašvaldības lēmumā „Par pašvaldību ceļu un ielu reģistra 

aktualizāciju”. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 



Sakarā ar to, ka zemes gabali ar kad.nr.6817-003-0303 un 6817-002-0298 uz kuriem 

atrodas ielas vai ielu posmi ir piekrītoši pašvaldībai, atklāti balsojot: PAR - 9 

deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:

1. Papildināt 30.09.2010. pašvaldības domes protokola Nr.9, 19& lēmuma

konstatējošo daļu ar teikumu „zemes gabali ar kad.nr.6817-003-0303 un 6817-

002-0298 uz kuriem atrodas ielas vai ielu posmi ir piekrītoši pašvaldībai”.

2. Lēmuma pamatojuma daļā iekļaut likuma „Par valsts un pašvaldību zemes

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta (3) 4.punktu

un 3.panta 4.punktu.
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Par komisiju pilsētas apzaļumošanai. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,  V.Sotčenko, 

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

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

1. Izveidot komisiju 4 cilvēku sastāvā, kuri būs atbildīgi par pilsētas

apzaļumošanu un puķu dobju ierīkošanu:

1. Biruta ČEBOTARE – saimniecības daļas vadītāja;

2. Ilona KAZAKA – Zilupes TN kasiere;

3. Inese PERTAJA – Zilupes TN direktore;

4. Valērijs FITISOVA – SIA ”Zilupes LTD” valdes loceklis.

2.Pasienes ciemā pie apzaļumošanas un puķu dobju ierīkošanas piesaistīt

mazpulku un lūgt palīgā Ilgu Ivanovu.

3. Nepieciešamības gadījumā lūgt sertificētu ārējā dizaina speciālistu palīdzību.
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Par pašvaldības domes lēmuma atcelšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Pamatojoties uz VZD Latgales Reģionālās nodaļas 25.03.2011.vēstuli „Par 

informācijas sniegšanu” , kur lūgts atcelt Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 

24.februāra lēmumu, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0196 
piekritību pašvaldībai, jo pēc NIVK IS datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
6896-003-0196 pieder fiziskai personai Vārds Uzvārds  un Nodaļas rīcībā ir Ludzas 
rajona Zaļesjes pagasta zemes komisijas 07.05.1996.gada lēmums Nr.43 par īpašuma 
tiesību atjaunošanu uz zemi Vārds Uzvārds  5,0 ha platībā.

Izvērtējot situāciju, ka Vārds Uzvārds  ir reģistrēta NIVKIS kā lietotāja arī uz 

zemes vienību ar kad.apzīmējumu 6896-003-0197 un zemes lietošanas tiesības uz 

minētajām zemes vienībām nav izbeigtas. 

Balstoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” II nodaļu, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,  V.Sotčenko, M.Meikšāne, 



T.Semjonova, L.Osipovs, S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Atcelt Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra, prot.Nr.2.2.3.lēmumu 

„Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896-003-0196 piekritību 

pašvaldībai.” 
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Par dalību Ludzas Sarkanā Krusta projektā N-10-01-LL33-L413102-000001 

„Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinājums Ludzas, Kārsavas, Ciblas, 

Zilupes novadu iedzīvotājiem”. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

 LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi 

Ludzas Sarkanā Krusta projektu N-10-01-LL33-L413102-000001 „Sociālo 

pakalpojumu pieejamības nodrošinājums Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu 

iedzīvotājiem” un to apstiprinājusi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5281,94 Ls. 

Zilupes novada pašvaldības domes atbalsts projekta realizēšanai 298,49 Ls. 

Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, balstoties uz Zilupes novada pašvaldības 

domes finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 30.marta sēdes atzinumu, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

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

S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome, nolemj: 

1. Atbalstīt Ludzas Sarkanā Krusta projektu N-10-01-LL33-L413102-

000001 „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinājums Ludzas, 

Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu iedzīvotājiem”. 

2. Sniegt atbalstu projekta realizēšanai 298,49 Ls. 

3. Izdalīto projekta realizēšanai līdzfinansējuma summu 298,49 Ls 

pārskaitīt uz Sarkanā Krusta Ludzas komitejas kontu Latvijas Hipotēku 

un zemes bankā LV96LHZB5700188548001. 
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Par zemes gabalu piekritību Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

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

noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, kurš nosaka, ka „Ja rezerves 

fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme 

un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var 

pieľemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets 

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

pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto 

informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas 

sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieľemts un stājas spēkā likums par 



rezerves zemes fonda izmantošanu”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, 

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

S.Fenčenko, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome, nolemj: 

Sarakstā Nr.1 uzskatītie zemes gabali ir piekrītoši Zilupes novada 

pašvaldībai. 

Pielikumā: saraksts Nr.1. 

 

Domes 3.sēde slēgta plkst.16.00 

 

Sēdi vadīja                                                                          O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                          A.Borsuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


