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LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751
T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Zilupē

2011.gada 25.augustā

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no

01.08.2011. – 25.08.2011.
2. Par pusdienu cenu Zilupes vidusskolā.
3. Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
6. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām.
7. Par adreses precizēšanu Vārds Uzvārds dzīvokļa īpašumam.
8. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds.
9. Par jauniem Vēlēšanu komisijas kandidātiem vēlēšanu komisijas
locekļa amatam.
10. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”.
11. Par I.Sircova grāmatas „Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēsture
1900. 2010” (Lauderu, Pasienes, Zaļesjes bijušie pagasti) laišanu
klajā.
12. Par piebraucamā ceļa būvniecību.
13. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu ar Vārds Uzvārds.

14. Par Vārds Uzvārds atjaunošanu amatā un ieturētās darba algas

izmaksu./nav publiskojams/
15. Par atļauju dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai.
16. Par papildinājumiem Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības
Amatu sarakstā.
17. Par valsts robežas iezīmēšanu dabā.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka
Piedalās –
Deputāti:
Taisa SEMJONOVA
Leonīds OSIPOVS
Vladimirs ŅIKITINS
Sergejs FENČENKO
Nikolajs JEFIMOVS
Sergejs VANZOVIČS
Marija MEIKŠĀNE
Ludmila MATVEJENKO
Vasīlijs SOTČENKO

Oļegs AGAFONOVS

Pieaicināti:
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Biruta ČEBOTARE
Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE
SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS
Pasienes pagasta bibliotēkas vadītājs Oļegs VASIĻONOKS
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā
Vitālijs VAĻDENS
Sēdes vadītājs O.Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, M.Meikšāne) PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
1&
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.08.2011. –
25.08.2011.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, M.Meikšāne) PRET - nav , ATTURAS –
nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 01.08.2011. – 25.08.2011.

2&
Par pusdienu cenu Zilupes vidusskolā
Ziņo L.MATVEJENKO
Izskatot Z/S VIKA, Reģ.nr. LV46801002038, s.Paideri, Lauderu pagasts,
direktores Vārds Uzvārds 04.07.2011. iesniegumu par skolēnu ēdināšanas cenas
paaugstināšanu ar 01.09.2011. Zilupes vidusskolā no 4,00 Ls līdz 5,00 Ls par nedēļu,
sakarā ar to, ka cenas uz pārtiku pieaug.
Izvērtējot situāciju, tika konstatēts:
1/ salīdzinot 2008.gada 1.septembri un 2011.gada 1.jūniju cenas ir paaugstinājušās:
Maizei no 0,23 Ls uz 0,36 Ls
56,5 %
Eļla no 0,78 Ls uz 1,22 Ls
56,4 %
Milti no 0,69 Ls uz 0,87 Ls
26,08 %
Griķi no 0,87 Ls uz 1,65 Ls
90,0 %
Grūbas no 0,18 Ls uz 0,40 Ls
- 200,0 %
Cukurs no 0,54 Ls uz 0,91 Ls - 59,35 %
2/ Darba alga arī ir paaugstinājusies:
Stundas tarifs 2008.gadā 0,962 Ls/st, bet 2011.gadā 1,189 Ls/st., līdz ar to palielinājās
sociālās iemaksas un citi nodokļi.
3/ pēdējo reizi pusdienu cenas tika mainītas 01.10.2008.
Balstoties uz Finanšu komitejas 24.08.2011.atzinumu, atklāti balsojot: PAR9 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova,
N.Jefimovs, S.Vanzovičs, M.Meikšāne, V.Sotčenko) PRET - nav , ATTURAS –
nav, balsošanā nepiedalās L.Matvejenko - pamats - likuma ”Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Noteikt no 01.09.2011. pusdienu cenu skolēnu ēdināšanai Zilupes vidusskolā
5,- Ls nedēļā.
3&
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE
3.1.Dome izskatīja, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese Zilupes novads,
17.08.2011. iesniegumu, reģ. 17.08.2011. ar Nr.222, par atļauju atdalīt no viņam
piederošā zemes īpašuma „Sergejs” ar kad.nr.6896 005 0026, zemes gabalu ar
kad.nr.6896 003 0027 platība 4,5 ha un atdalītajiem zemes gabalam piešķirt jaunu
nosaukumu „Mežāres A”.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas
14.panta 2.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist, ka no zemes īpašuma „Sergejs” ar kad.nr.6896-005-0026, kopējā
platība 6,3 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6896-003-0027 platība 4,5 ha.
2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „Mežāres A”,
c.Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.

4&
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
4.1.

Izskatot personas, Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupes
novads, 08.08.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz
zemes gabalu 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 24.augusta sēdes
atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(O.Agafonovs, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova,
M.Meikšāne, N.Jefimovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko), 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.
4.2.

Izskatot personas,Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese Zilupes novads,
23.08.2011. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0268. 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 24.augusta sēdes atzinumu, Zilupes
novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs,
S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko), 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.
5&
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Ziņo S.MARČENOKA

Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx.gadā, 10.08.2011.iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vārds Uzvārds, jo dzīvesvieta ir deklarēta Vārds
Uzvārds piešķirtajā dzīvoklī pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes novads.
Zilupes novada pašvaldības dome, izvērtējot situāciju, konstatēja:
1/ Vārds Uzvārds, ar pašvaldības domes lēmumu 28.07.2011.,(protokols Nr.7,13&)
„Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
Vārds Uzvārds”
tika piešķirts dzīvoklis pēc adreses adrese, Zilupē.
2/ Uz doto brīdi savu dzīvesvietu deklarējusi šajā adresē persona Vārds Uzvārds, kurai
zudis tiesiskais statuss attiecībā šīs dzīvesvietas.
Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 2.punktu,
attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un MK
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu
iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē,
pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET
- nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Anulēt Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses
adrese, Zilupē, Zilupes novads, LV 5732, jo zudis tiesiskais pamats.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša

6&
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkām
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., iesniegumu par adreses
piešķiršanu zemes vienībai un ēkām.
Izvērtējot situāciju, ka uz zemes gabala atrodas ēka ar kad.nr.6896 003 0015
001, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā zemes vienībai un ēkai nav reģistrēta
adrese un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(O.Agafonovs, S.Vanzovičs, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Matvejenko, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1.Piešķirt zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896-0030015 adresi „Ķirši”, Savelinki ciems , Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
7&
Par adreses precizēšanu Vārds Uzvārds dzīvokļa īpašumam.
Ziņo L.AĻBREHTE

Izskatot lūgumu precizēt adresi dzīvokļa īpašumam adrese, Lauderi, Lauderu
pagasts, Zilupes novads.
Izvērtējot situāciju, tika konstatēts:
1/ Dzīvokļa īpašums Nr.21 reģistrēts Ludzas rajona Lauderu pagasta Zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.175 21, 09.06.2000. pēc adreses Austrumi 31 dz.21 Lauderu pagasts.
2/ īpašuma apzīmējums kadastrā 6864 900 0004.
3/ VZD Latgales reģionālās nodaļas izdotajā „Kadastra informācijā mantojuma lietai”
nekustamā īpašuma kadastra numurs 6864 900 0004 telpu grupai adrese Rožu iela 2
21, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas
sistēmas
noteikumi”,
atklāti
balsojot:
PAR 10
(O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt adresācijas objektam – dzīvokļa īpašumam Nr.21 ar kadastra apzīmējumu
6864 900 0004 adresi no „Austrumi“ 31 dz.21, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.,
LV 5722 uz adrese, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722.
8&
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
Vārds Uzvārds
Ziņo L.AĻBREHTE
Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzimusi xx.xx.xxxx., 15.11.2010. iesniegumu
ar lūgumu piešķirt dzīvokli.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem
apstākļiem:
1) pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtās informācijas dzīvoklis pēc adreses adrese,
Zilupe, ir brīvs;
2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 14.06.2011. lēmumu Vārds
Uzvārds ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu
risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā
1.grupā ar kārtas Nr.5;
3) I.Kairiša 02.08.2011. ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un devusi savu
piekrišanu dzīvokļa īrei;
un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”,
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko,
S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs,
S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., Vārds
Uzvārds, dzimusi xx.xx.xxxx.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz
nenoteiktu laiku ar 01.09.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek
noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.

deputāti

3. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt
personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9&
Par jauniem vēlēšanu komisijas kandidātiem vēlēšanu komisijas locekļa amatam
Ziņo J.Voitkeviča
9.1. Zilupes novada pašvaldības dome 28.07.2011.pieņēma lēmumu „Par jaunu
vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu”, (protokols Nr.7,
15&), nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 19.08.2011.Tika saņemti divi
pieteikumi. Tika konstatēts, ka abi kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajām prasībām.
Dome,
atklāti
balsojot:
PAR
10
deputāti
(O.Agafonovs,
S.Fenčenko,
V.Ņikitins,
L.Osipovs,
T.Semjonova,
M.Meikšāne,
S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
Ievēlēt Zilupes novada vēlēšanu komisijas sastāvā
Vārds Uzvārds,
dzim.xx.xx.xxxx.g., dzīvo adrese Zilupē, IT speciālists Zilupes novada pašvaldības
domē.
9.2. Dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, S.Vanzovičs), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
Iekļaut Zilupes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā Vārds Uzvārds,
dzim.xx.xx.xxxx.g., dzīvo adrese Lauderu pagasts, Zilupes novads, lietvede Zilupes novada
pašvaldības domē.

10&
Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
Ziņo L.AĻBREHTE
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –
nav, nolemj:
1.Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā””
(Pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no
RAPLM publicēt vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis” un izlikt redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

L
N

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicēt
pašvaldības mājaslapā internetā.
11&
Par I.Sircova grāmatas „Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēsture 1900.-2010”
(Luderu, Pasienes, Zaļesjes bijušie pagasti) laišanu klajā.
Ziņo I.SIRCOVS
2010.gada 29.jūnijā novada domes sēdē bija izskatīts piedāvājums par
grāmatas „Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēsture 1900.-2010.” laišanu klajā. Lai
laist grāmatu klajā nepieciešams:
1/ noteikt kādā valodā tiks laista grāmata klajā;
2/ honorārs grāmatas autoram;
3/ finansējums grāmatas laišanai klajā.
Uz doto brīdi pašvaldības budžetā nav līdzekļu, lai laist grāmatu klajā.
Izvērtējot finansiālās iespējas un ar grāmatas laišanu klajā saistītos jautājumus,
Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz Zilupes novada pašvaldības domes
Nolikuma par finanšu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti
(O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. Ziedojumus grāmatas „Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēsture 1900.2010.” laišanai klajā pārskaitīt uz Zilupes novada pašvaldības speciālā budžeta
kontu LV13BATR005N201952000 ar norādi grāmatas „Zilupes pilsētas un
Zilupes novada vēsture 1900.-2010.” laišanai klajā.
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Par piebraucamā ceļa būvniecību
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Z/s „Akmeņlauki” īpašnieka Vārds Uzvārds 23.08.2011. iesniegumu
par atļauju piebraucamā ceļa būvniecībai, jo automaģistrāles Rīga – Maskava
paplašināšana likvidēs piebraucamos ceļus pie laukiem, fermas un mājas.
Izvērtējot situāciju, tika konstatēts:
1/ Automaģistrāles Rīga – Maskava paplašināšana likvidēs piebraucamo ceļu pie Z/s
„Akmeņlauki” tīrumiem, fermas un dzīvojamās mājas;
2/ piebraucamā ceļa būvniecība skars divus zemes lietotājus Kiru Leitāni un Ivanu
Leitānu;
3/ Rakstisku piekrišanu piebraucamā ceļa būvniecībai zemes lietotāji ir devuši.
Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (O.Agafonovs, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Sotčenko) 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:

Piekrist tam, ka Z/s „Akmeņlauki” īpašnieks Vārds Uzvārds veiks
piebraucamā ceļa būvniecību skarot zemes gabalus ar kad.nr.6896 005 0108 un
kad.nr.6896 005 0107 un kad.nr.6896 005 0018.
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
Vārds Uzvārds.
Ziņo L.AĻBREHTE
Dome izskatīja Vārds Uzvārds, dzimusi xx.xx.xxxx., 24.08.2011. iesniegumu
ar lūgumu piešķirt dzīvokli.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem
apstākļiem, tika konstatēts
1/ pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtās informācijas dzīvoklis pēc adreses adrese
Zilupe, ir brīvs, jo bijusī dzīvokļa īrniece Vārds Uzvārds ir pārdeklarējusi savu
dzīvesvietu.
2/ Vārds Uzvārds 25.08.2010. ir deklarējusi savu dzīvesvietu adrese, Zilupē;
3/ Parāds par dzīvokli sastāda 201,20 Ls kopsummā, t.sk.Vārds Uzvārds parāds
140,84 Ls.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”,
06.12.2001. likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un
27.01.2011. Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, novada pašvaldības
dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko,
L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne,
N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses adrese, Zilupe, Zilupes nov., Vārds
Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx..
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds uz
nenoteiktu laiku ar 01.09.2011. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek
noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.
3. SIA”Zilupes LTD” norakstīt Vārds Uzvārds sakrātos parādus par dzīvokli adrese,
Zilupē 140,84 Ls.
4. Vārds Uzvārds dzēst parāda summu 60,36 Ls.
5. Lēmumu izsūtīt Vārds Uzvārds uz adresi adrese, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt
personīgi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par atļauju dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai.
Ziņo J.BONDARENKO
Labdarības fonds –ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar ABLV (iepriekš
– Aizkraukles Banka) rīkoja labdarības akciju „Skolas soma” sākumklašu skolēniem.

Kā rezultātā palīdzība būtu naudas summa LVL 25,- vērtībā dāvanu kartes veidā
vietējā kancelejas preču/skolas preču veikalā 23 sākumklašu skolēniem no trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm mācībām Zilupes vidusskolā.
Zilupes novada pašvaldības domes Nolikumā par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības
budžeta iestādēs III.nodaļas Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas
kārtība 8.punktā teikts „Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz
500 latus, nepieciešama Pašvaldības atļauja dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.
Kopējā dāvinājuma (ziedojuma) summa LVL 575,00.
Pamatojoties uz augstāk minēto informāciju un balstoties uz Zilupes novada
pašvaldības domes Nolikuma par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs III.nodaļas
Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas kārtība 8.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET
- nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt no ABLV Charitable Foundation dāvinājumu (ziedojumu) LVL
575,00.
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Par papildinājumiem Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības Amatu
sarakstā.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese Zilupes novads, iesniegumu par viņa
pieņemšanu darbā no 01.09.2011. par remontstrādnieku Zilupes vidusskolas
struktūrvienības Pasienes pamatskolā.
Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs,
V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs,
T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pieņemt Vārds Uzvārds darbā no 01.09.2011. kā remontstrādnieku uz 0,5
slodzi, ar atalgojumu 100, Ls mēnesī Zilupes vidusskolas struktūrvienības
Pasienes pamatskolā.
2. L.Aļbrehtei veikt attiecīgus grozījumus Zilupes vidusskolas Pasienes
struktūrvienības Amatu sarakstā.
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Par valsts robežas iezīmēšanu dabā.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatot LR Ārlietu ministrijas 27.07.2011.Nr.41/409-2592 vēstuli, Par valsts
robežas iezīmēšanu dabā. Kurā teikts, ka šā gada 7.jūnijā tika uzsākta Latvijas –
Krievijas robežas iezīmēšana dabā, kuru veic Latvijas un Krievijas kopīgās
demarkācijas komisijas izveidotās darba grupas. Līdz 19.jūlijam darba grupas ir
uzstādījušas 255 pagaidu robežzīmes, kas izvietotas: 1-50 pagaidu robežzīmes –
Zilupes novads, Pasienes pagasts, 51-75 pagaidu robežzīmes – Zilupes novads,
Zaļesjes pagasts.
Sakarā ar to, ka Zilupes novads atrodas tiešā robežas tuvumā un robežas
iezīmēšana, kā arī vēlākā robežas joslas ierīkošana skar tā teritoriju, iepazīstoties ar

darba grupu sagatavotajiem dokumentiem un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu”, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko,
S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Zilupes novada pašvaldības domei nav iebildumu pret robežas atrašanās
vietu ( 1-50 pagaidu robežzīmes) – Zilupes novads, Pasienes pagasts, (51-75
pagaidu robežzīmes) – Zilupes novads, Zaļesjes pagasts.
Domes 8.sēde slēgta plkst. 15.00
Sēdi vadīja

O.Agafonovs

Protokolēja

A.Borsuka

