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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. 11
Zilupē

2010.gada 25.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no
01.11.2010.-25.11.2010.
2. Par Ziemassvētku dāvanu iegādi.
3. Par inventāra saistīta ar darba aizsardzību iegādi.
4. Par darba aizsardzības vecākās speciālistes darba algu.
5. Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventarizācijas izvešanu.
6. Par atbalstu audţuģimenēm.
7. Par Vārds Uzvārds ieceres būvniecībai atbilstību teritoriālajam
plānojumam.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par adreses precizējumu Šaurā ielā.
10. Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6896-007-0075, pēc adreses adrese, c.Čivčiši, Zaļesjes pagasts,
Zilupes
novads, atsavināšanu.
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu
„Rēzijas”.

12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
13. Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.
14. Par automašīnas „FORD MONDEO” norakstīšanu no bilances
uzskaites.
15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Vitas”,
„Ratinīki”.
16. Par atalgojumu administratīvās komisijas priekšsēdētājam un
sekretārei.
17. Par gatavošanos Ziemassvētkiem un jaungada svinībām.
18. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
19. Ludzas Invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšana.
20. Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi 2010.gada
30septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā.”
21. Par nolikuma „Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai
Zilupes
novada
pašvaldības
amatpersonām(darbiniekiem)
apstiprināšanu.
22. Par datoru iegādi Zilupes vidusskolai.
23. Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
24. Par adreses piešķiršanu telpu grupām (dzīvokļa īpašumiem)
nekustamā īpašumā Dzelzceļnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads.
25. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniekam.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka

Oļegs AGAFONOVS

Piedalās –
Deputāti:
Sergejs VANZOVIČS
Marija MEIKŠĀNE
Ludmila MATVEJENKO
Taisa SEMJONOVA
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vitālijs VAĻDENS
Vasīlijs SOTČENKO
Vladimirs ĽIKITINS
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

“Ludzas Zeme” redaktore
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Sergejs FENČENKO
Gunārs SMUĻKO

1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.11.2010. –
25.11.2010.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens,
O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs,
N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
domes lēmumu izpildes gaitu no 01.11.2010. – 25.11.2010.
2&
Par Ziemassvētku dāvanu iegādi
Ziņo J.VOITKEVIČA
Zilupes novada pašvaldības dome pamatojoties uz 30.09.2010.Saistošo noteikumu
Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 3.3.9.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Ziemassvētku dāvanas pasniegt novadā dzīvojošiem bērniem un
skolēniem no 1.-12.klasei ieskaitot. Dāvanas cena 4,- Ls.
2. Uzlikt par pienākumu sociālajam dienestam veikt Dāvanu pasūtījumu un
dāvanu izsniegšanu.
3&
Par inventāra saistīta ar darba aizsardzību iegādi.
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot Silvijas Vecstaudţas, Zilupes novada pašvaldības darba aizsardzības
vecākās speciālistes, iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu Darba aizsardzības prasību
izpildei, kurā viľa lūdz piešķirt līdzekļus medicīnisko aptieciľu, MK Noteikumi
Nr.400 atbilstošo zīmju iegādei, ugunsdzēšamo aparātu iegādei. Lūdz nozīmēt
atbildīgo personu par šo materiālu iegādi.
Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, balstoties uz Finanšu komitejas 24.11.2010.
atzinuma, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,

L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
1. Iestāžu vadītājiem līdz 30.11.2010.iesniegt sarakstus par nepieciešamo
inventāru Darba aizsardzības prasību izpildei.
2. Atbildīgā par materiālu iegādi saimniecības daļas vadītāja B.Čebotare.
4&
Par darba aizsardzības vecākās speciālistes darba algu.
Ziņo O.AGAFONOVS
Izskatot Darba aizsardzības vecākās speciālistes Silvijas Vecstaudţas
23.11.2010.iesniegumu par darba algas palielinājumu, jo klāt ir Pasienes pagasta
pārvalde, Lauderu pagasta pārvalde, Zilupes pilsētas bibliotēka un Zilupes Tautas
nams.
Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, balstoties uz Finanšu komitejas 24.11.2010.
atzinuma, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Lemt par darba algas palielināšanu pēc tā, kad būs reāli redzams padarītais
darbs.
5&
Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu
inventarizācijas izvešanu.
V.VAĻDENS, O.AGAFONOVS

un

krājumu

Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats - likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izvest pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
inventarizāciju novada domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz
01.01.2011.
2. Inventarizācijas izvešanai nozīmēt centrālo inventarizācijas komisiju
sekojošā sastāvā:
Vitālijs VAĻDENS – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks –
komisijas priekšsēdētājs;
Biruta ČEBOTARE – novada domes saimniecības daļas vadītāja – komisijas
locekle;
Jana BONDARENKO – novada domes galvenā grāmatvede – komisijas
locekle.
Kristīne KUDRJAVCEVA – bāriņtiesas sekretāre – komisijas locekle.
3. Inventarizācijas izvešanai pakļautajās iestādēs šo iestāžu vadītājiem
nozīmēt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
4. Inventarizāciju uzsākt 2011.gada 4.janvārī.
Pabeigt 2011.gada 28.janvārī
5. Izvest naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2010.gada 31.decembri.

Izvest norēķinu inventarizāciju uz 2010.gada 31.decembri.
IT speciālistam A.Dembovskim veikt datoru un datorprogrammu
inventarizāciju Zilupes novada pašvaldības domē un domes iestādēs.
Vadītājiem nodrošināt nepieciešamos apstākļus inventarizācijas izvešanai.
6.
7.

6&
Par atbalstu audžuģimenēm.
Ziņo J.VOITKEVIČA
Katru gadu bērni daţādu iemeslu dēļ nonāk ārpusģimenes aprūpē, bērni ar ļoti
daţādu dzīves pieredzi un problēmām, tādēļ darbs ar viľiem audţuģimenē ir grūts un
atbildīgs. Sniedzot atbalstu audţuģimenēm biedrība „Muna Sāta” rīko izglītojošus
seminārus ar radošajām darbnīcām, kuru bērniem un audţuģimenēm ir iespējas
pilnveidot savas prasmes un zināšanas, smelties pozitīvu ģimenes pieredzi.
2010.gada 18.decembrī Daugavpils novada domes kultūras centra telpās notiks
Latgales audţuģimeľu gada noslēguma seminārs. Zilupes novadā ir 4 audţuģimenes.
Lai audţuģimenes piedalītos noslēguma seminārā nepieciešami līdzekļi 40,- Ls
kopsummā.
Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, balstoties uz Finanšu komitejas 24.11.2010.
atzinuma, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Ľ
ikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības novada dome, nolemj:
Piešķirt līdzekļus 40,- Ls kopsummā Latgales audžuģimeņu gada noslēguma
semināra rīkošanai.
Līdzekļus pārskaitīt Hansabanka LV39HABA0551024648955, Latgales
audžuģimeņu atbalsta biedrībai „Muna Sāta.”.
7&
Par Vārds Uzvārds ieceres būvniecībai atbilstību teritoriālajam plānojumam.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Z/s „Akmeľlauki”, Reģ.nr.46801003902, īpašnieka Vārds Uzvārds
15.11.2010.iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu objekta „Graudu kalts un graudu
noliktas domātas graudu pirmapstrādei un glabāšanai” būvēšanai pēc adreses Lauku
ielā 6b, Zilupē.
Izvērtējot situāciju, balstoties uz 10.08.1995. Būvniecības likuma 11.punktu, apbūves
noteikumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Izsniegt izziņu Z/s „Akmeņlauki”, Reģ.nr.46801003902, īpašniekam Vārds
Uzvārds par teritorijas atbilstību teritoriālajam plānojumam.

8&
Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa īpašumiem) nekustamā
īpašumā ”Nākotne” Plosku c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., rīkojas Vārds Uzvārds vārdā,
pilnvara izdota Zilupes novada bŗiľtiesā 14.09.2010., Reģ.nr.152,
10.11.2010.iesniegumu Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa
īpašumiem) nekustamā īpašumā ”Nākotne” Plosku c., Zaļesjes pagasts, Zilupes
novads, iepazīstoties ar lietas materiāliem, Zilupes novada pašvaldības dome
konstatē:
Nekustamais īpašums „Nākotne” Plosku ciems, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,
atrodas uz zemes gabala ar kad.nr.6896-002-0060, nekustamā īpašuma kopējā
platība 0,6 ha. Dzīvojamā mājā, ir astoľas telpu grupas – astoľi dzīvokļi.
Vārds Uzvārds lūdz piešķirt adresi telpu grupai – dzīvoklim Nr.5.
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 pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi nekustamā īpašumā „Nākotne” telpu grupām (dzīvokļu
īpašumiem):
1.1.”Nākotne – 5”, Plosku c., Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751.
9&
Par adreses precizējumu Šaurā ielā.
Ziņo M.Meikšāne
Izskatot Vārds Uzvārds , dzīvesvieta deklarēta adrese, Zilupē, Zilupes novads,
12.11.2010.iesniegumu par adreses precizējumu nekustamajam īpašumam, kurš
atrodas uz zemes gabala ar kad.nr.6817-001-0047.
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu precizēt Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nekustamā
īpašuma adresi no adrese, Zilupē, Zilupes novads uz adresi adrese, Zilupē, Zilupes
novads.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

10.§
Par nekustāmā īpašuma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896-007-0075,
pēc adreses „Putnumājas”, c.Čivčiši, Zaļesjes pag., Zilupes novads atsavināšanu
______________________________________________________________________
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likums” 4. panta 1. daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai un likuma 4. panta 4. daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas
atsavināšanas ierosinātājs var būt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai
visi kopīpašnieki, ja viľi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves), vai
zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei, izskatīja 2010.gada 08.novembrī Zilupes
novada pašvaldībā reģistrēto atsavināšanas iesniegumu Nr.308 no Denisa Smirnova,
adrese Viršu iela 11-14, Rīga, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu (zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu: 6896-007-0075 platība
10,77 ha, pēc adreses „Putnumājas”, c.Čivčiši, Zaļesjes pag., Zilupes novads.
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma” 5. panta 1.daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt pašvaldības
nekustamo īpašumu dod dome, un pamatojoties uz Zilupes novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2010.gada 24.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
- 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova,
L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 6896-007-0075 platība 10,77 ha, pēc adreses „Putnumājas”, c.Čivčiši,
Zaļesjes pag., Zilupes novads.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes un privatizācijas komisijas
priekšsēdētājai B.Čebotarei sagatavot dokumentu paketi nekustamā īpašuma - zemes
gabala ar kadastra 68960070075, pēc adreses „Putnumājas”, c.Čivčiši, Zaļesjes pag.,
Zilupes novads, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegšanu apstiprināšanai Zilupes
novada domē.
11. §
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Ziņo M.MEIKŠĀNE
Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., Vārds Uzvārds ,
dzim.xx.xx.xxxx., Vārds Uzvārds, dzim.xx.xx.xxxx., 2010. gada 05.oktobra
iesniegumu, reģ. 2010.gada 24.novembrī Nr.326, par zemes nomas līguma
noslēgšanu.
Sakarā ar to, ka uz zemes gabala ar kadastra numuru 6896 004 0042 atrodas
Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds , piederošas ēkas (saskaľā ar mantojuma apliecību)
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Pieņemt lēmumu piešķirt Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nomā
zemes gabalu 8,4 ha platībā ar kadastra numuru 6896 004 0042 ”Rēzijas” ciems
Gubina, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
12&
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
12.1.Izskatot personas, Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads,
16.11.2010. iesniegumu, reģ. 16.11.2010. ar Nr.318, par atteikšanos no zemes
lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0086. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas nomas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Pielikumā lēmums uz 1 lpp.
12.2. Izskatot personas, Vārds Uzvārds , dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads,
25.11.2010. iesniegumu, reģ. 25.11.2010. ar Nr.333, par atteikšanos no zemes
lietošanas tiesībām uz zemes gabalu 800 kv.m.platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0265. Uz zemes gabala ēku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41panta pirmās daļas 4.punktu
un 8.panta sesto daļu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2010.gada 28.oktobra sēdes atzinumu, Zilupes novada dome, atklāti
balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.
Pielikumā: lēmums uz 1 lpp.
13&
Par pašvaldības domes lēmumu precizējumu.
Ziņo M.MEIKŠĀNE
13.1. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 30.09.2010.sēdes (protokols
nr.9,19&) lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma

72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Veikt 30.09.2010.sēdes (protokols nr.9,19&) lēmumā sekojošus labojumus:
1. papildināt lēmuma 1.punktu ar ielu nosaukumiem.
2. papildināt lēmuma 2.punktu ar ielu nosaukumiem.
3. Papildināt lēmumu norādot zemes izmantošanas mērķi:
Zemes izmantošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām,
tuneļiem, tiltiem, estakādēm. (kods 1101)
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
13.2. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 03.09.2010.(protokols Nr.8, 9&
3.punkts) lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Veikt 03.09.2010.sēdes (protokols Nr.8,9& 3.punkts) lēmumā sekojošus
labojumus:
1. svītrot ciema nosaukumu Pasienes c.
2. piešķirt zemes vienībai ar kad.apzīmējumu 6884-001-0119, adresi adrese,
Gorbači, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
13.3. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 03.09.2010.(protokols Nr.8, 9&
1.punkts) lēmumā ir nepilnības, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Veikt 03.09.2010.sēdes (protokols Nr.8,9& 1.punkts) lēmumā sekojošus
papildinājumus:
1. adresei adrese Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, pievienot ciema „Rabova”
nosaukumu.
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.
13.4. Sakarā ar to, ka pašvaldības domes 29.10.2010.sēdes (protokols
nr.10,10&) lēmumā ir neprecizitātes, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
72.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, Zilupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Veikt 29.10.2010.sēdes (protokols nr.10,10&) lēmumā sekojošus labojumus:
1. Svītrot kad.nr.6896-003-0125, jo tas pieder citai personai.
Pielikumā: lēmums ar labojumiem.

14&
Par automašīnas „FORD MONDEO” norakstīšanu no bilances uzskaites.
Ziņo J.BONDARENKO
Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes grāmatvedes J.Bondarenko
28.10.2010.iesniegumu automašīnas „FORD MONDEO”, inv.nr.1231007, atlikusī
vērtība 166,55 Ls norakstīšanu no pašvaldības bilances uzskaites, jo mašīna netiek
izmantota dienesta vajadzībām, turpmākās izmaksas automašīnas uzturēšanai būs
nelietderīgas, jo šīs izmaksas radīs zaudējumus.
Balstoties uz Zilupes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada
24.novembra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET
- nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Norakstīt no bilances uzskaites:
Zilupes novada pašvaldības domei piederošo automašīnu „FORD MONDEO”,
inv.nr.1231007, atlikusī vērtība 166,55 Ls.
15§
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Vitas”, „Ratinīki”
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
15.I.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx.,
25.11.2010. iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu ,,Vitas”.
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, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Vitas”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.2.
1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx.
iesniegto iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu ,,Ratinīki”.
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, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ,,Ratinīki”.
3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

16&
Par atalgojumu administratīvās komisijas priekšsēdētājam un sekretārei.
Ziņo L.OSIPOVS
Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Leonīda Osipova
iesniegumu par atalgojumu komisijas darbiniekiem piemērojot darba samaksas
stundas tarifa likmi atbilstoši deputātu atalgojumam un par iespēju noteikt komisijas
priekšsēdētājam un administratīvās komisijas sekretārei maksimālo apmaksājamo
stundu skaitu mēnesī 10 stundas, locekļiem 4 stundas.
Izvērtējot situāciju, balstoties uz Finanšu komitejas 24.11.2010.atzinumu, atklāti
balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, V.Vaļdens, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET - nav,
ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās L.Osipovs - pamats - likuma ”Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt apmaksājamo stundu skaitu Administratīvās komisijas
priekšsēdētājam 14 stundas mēnesī;
2. Noteikt apmaksājamo stundu skaitu Administratīvās komisijas sekretārei
10 stundas mēnesī;
3. Komisijas locekļiem apmaksājamo stundu skaits mēnesī – 4 stundas.

17&
Par gatavošanos Ziemassvētkiem un jaungada svinībām.
Ziņo O.AGAFONOVS
Sakarā ar Ziemassvētku un jaungada tuvošanos, atklāti balsojot: PAR - 10
deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
1. 2010.gada 10.decembrī uzstādīt jaungada egli pilsētas centrā.
2. Jaungada egles rotājumu iegādei izdalīt 1000,- Ls.
3. Atbildīgā par jaungada egles rotājumu iegādi Jelena Voitkeviča.
4. Lūgt uzņēmējus, kuru īpašumi atrodas pilsētā, noformēt tos attiecīgā
Ziemassvētku rotājumā.
5. Pilsētu noformēt Ziemassvētku un jaungada svinībām līdz 10.12.2010.
8&

18&
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
Ziņo V.SOTČENKO
18.1. Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx. , dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes
novads, 15.11.2010.iesniegumu par viľas uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
18.2. Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx. , dzīvo adrese Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads, 15.11.2010.iesniegumu par viľas ģimenes uzľemšanu dzīvokļu
saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
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 , dzim.xx.xx.xxxx. , dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes
novads, 11.11.2010.iesniegumu par viľas ģimenes uzľemšanu dzīvokļu saľemšanas
rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 dep
utāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
18.4. Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zilupē, Zilupes novads,
02.11.2010.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, O.Agafonovs, M.Meikšāne,
L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.
18.5. Izskatot Vārds Uzvārds , dzim.xx.xx.xxxx., dzīvo adrese, Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads, 05.11.2010.iesniegumu par viľas ģimenes uzľemšanu dzīvokļu
saľemšanas rindā.
Zilupes novada dome balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
9.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
M.Meikšāne, L.Matvejenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu par Vārds Uzvārds uzņemšanu dzīvokļu saņemšanas rindā.
Lēmumus pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

19&
Ludzas invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšana.
Ziņo L.AĻBREHTE
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ludzas Invalīdu biedrības, reģistrācijas
Nr.40008101700, juridiskā adrese Stacijas iela 57-39, Ludza, 2010.gada 24.novembrī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projekta ,,Ludzas Invalīdu
biedrības darbības spēju paaugstināšana” Nr.2009.NVOF2.4/6-4 realizēšanai.
Izvērtējot dienesta rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus:
1. Projekta darbības teritorijā ietilpst arī Zilupes novads;
2. Projekta realizēšanas rezultātā tiks izveidota invalīdu datubāze, invalīdiem
tiks piedāvātas sekojošas aktivitātes: izklaides pasākumu organizēšana,
informācijas sniegšana, juridisko konsultāciju sniegšana jautājumos, kas
attiecas uz invaliditātes jomu, daţādu nodarbību organizēšana u.c.
Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai, reģistrācijas Nr.40008101700,
juridiskā adrese Stacijas iela 57-39, Ludza, līdzfinansējumu Ls 300 ( trīs
simti latu ) projekta ,,Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju
paaugstināšana” Nr.2009.NVOF2.4/6-4 realizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai iesniegt Zilupes novada pašvaldībai rēķinu par
līdzfinansējumu līdz 15.12.2010.
3.Grāmatvedībai pēc rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu Ls 300
Ludzas Invalīdu biedrībai uz Valsts kases kontu LV85TREL9195375001000.
20&
Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi 2010.gada 30septembra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā.”
Ziņo J.VOITKEVIČA
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām”15.panta
pirmās daļas 7.punktu un 43 panta. trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma”33.panta 2.daļu un MK 30.03.2010.Noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.pantu,
atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko,
V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins,
S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome,
nolemj:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11
”Grozījumi 2010.gada 30.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” saskaņā ar
pielikumu.

2. Uzdot pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai J.Voitkevičai triju dienu
laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.11
”Grozījumi 2010.gada 30.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai.
21&
Par nolikuma „Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai Zilupes novada
pašvaldības amatpersonām(darbiniekiem) apstiprināšanu.
Ziņo L.AĻBREHTE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.punktu, atklāti balsojot: PAR 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai Zilupes
novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem).”
Pielikumā: Nolikums „Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai Zilupes novada pašvaldības
amatpersonām (darbiniekiem).”
22&
Par datoru iegādi Zilupes vidusskolai.
Ziņo A.DEMBOVSKIS
Izskatot A.Dembovska ziľojumu, ka Zilupes vidusskolas datoru klasē ir morāli
novecojuši datori, kuru būtu nepieciešamas nomainīt.
Izvērtējot
finansiālās
iespējas
un
balstoties
uz
Finanšu
komitejas
24.11.2010.atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,
L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Ľikitins, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome, nolemj:
Iegādāties Zilupes vidusskolas datoru klasei 7 jaunus datorus ar
datorprogrammām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi IT speciālists A.Dembovskis.
23&
Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu.
Ziņo O.AGAFONOVS
Sakarā ar to, ka dzīvoklis Raiľa ielā 29, Zilupē ir palicis bez uzraudzības,
iepriekšējie īrnieki ir sakrājuši lielu parādu par komunāliem maksājumiem, bet
I.Meikšāne ar iepriekšējo īrnieku savstarpēji vienojoties uzľemas segt iepriekšējā
īrnieka sakrāto parādu un savest dzīvokli kārtībā, ar noteikumu, ka tiks pārformēts īres
līgums uz viľas vārda. Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.Vaļdens, O.Agafonovs,

L.Matvejenko, V.Sotčenko, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs,
V.Ľikitins), 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:
1.
Piekrist tam, ka tiks pārformēts dzīvokļa Raiņa ielā 29, Zilupē, īres
līgums uz I.Meikšānes vārda.
2.
SIA ”Zilupes LTD” noslēgt ar I.Meikšāni dzīvokļa īres līgumu.
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Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa īpašumiem) nekustamā
īpašumā Dzelzceļnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads.
Ziņo: M.MEIKŠĀNE
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas
Nr.40003192154, iesniegumu Par adreses piešķiršanu telpu grupām(dzīvokļa
īpašumiem) nekustamā īpašumā Dzelzceļnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads,
iepazīstoties ar lietas materiāliem, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašums Nr.5, tajā skaitā 4659/32692 domājamās daļas no dzīvojamās
mājas un zemes gabala kas atrodas Dzelzceļnieku ielā 6, Zilupē, Zilupes novads,
kad.nr.6817-003-0313. Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” lūdz
piešķirt adreses telpu grupām – dzīvoklim Nr.5.
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 „Dzelzceļnieku ielā 6” telpu grupām
(dzīvokļu īpašumiem):
1.1.”Dzelzceļnieku ielā 6 – 5”, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751.
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Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo O.AGAFONOVS
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka
V.Vaļdena lūgumu piešķirt viľam kārtējo atvaļinājumu no 01.12.2010. par nostrādātā
laika periodu no 21.03.2008.-20.03.2009.
Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti ( O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko,
T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins, M.Meikšāne), PRET
- nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats - likuma ”Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes
novada pašvaldības dome nolemj:

Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Vaļdenam kartējot apmaksājamo atvaļinājumu no 01.12.2010. par nostrādātā
laika periodu no 21.03.2008. līdz 20.03.2009. Atvaļinājuma ilgums 4 kalendārās
nedēļas + 2 svētku dienas.
Domes 11.sēde slēgta plkst.16.00
Sēdi vadīja

O.Agafonovs

Protokolēja

A.Borsuka

