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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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 15 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 16.novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 
Sēdes darba kārtība: 

 

1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”. 

2. SIA”HOETIKA” paziņojuma izskatīšana. 

3. Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes lēmumos. 

4. Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes 30.10.2012.protokola 17& 

lēmumā „Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada 

pašvaldībai”. 

5. Par precizējumu Zilupes novada pašvaldības domes 30.102012.lēmumā „Par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību Zilupes 

novada pašvaldības funkciju īstenošanai”. 

6. Par nepamatoti uzskaitīto NĪN iedzīvotājiem. 

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Ludmila MATVEJENKO  

                Vasīlijs SOTČENKO 



                Sergejs FENČENKO 

                Nikolajs JEFIMOVS 

Pieaicināti:  

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE 

Grāmatvede – kasiere  Valentīna CIRSKA 

Kasiere Ludmila SĻADZE 

Grāmatvede Ņina LAZAREVA 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā 

               Sergejs VANZOVIČS – slims 

 

               Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

  Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. 
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai 

skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 

Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība 

organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu 

savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos 

plānus. 

 Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu pašvaldība 

publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonā un saskaņā ar šī likuma 18.panta trešo daļu pašvaldības, savstarpēji 

vienojoties, var noteikt kopīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu, kurā ietilpst 

vairāku viena atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvās teritorijas. 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu cita 

starpā nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai 

piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pasūtītāja kontrolē un kura 

galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. 

 SIA” Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir Ciblas novada, 

Kārsavas novada, Ludzas novada, Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas, Viļānu novada un 

Zilupes novada pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

minētām pašvaldībām. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 

darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir atkritumu apsaimniekošana, atkritumu 

pārstrāde, teritorijas tīrīšana un citi pakalpojumi. 



 SIA ”Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības joma un 

piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus Zilupes novada pašvaldībai izriet no 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktā noteiktās autonomās 

kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētās kompetences īstenošana 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldību izveidotās SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā” pamatdarbības jomām. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļām, 

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, 

ATTURAS, nolemj: 

Jautājumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” skatīt  2013. gada janvāra 

domes sēdē. 
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SIA”HOETIKA” paziņojuma izskatīšana. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Izskatot par SIA „Hoetika” reģ. Nr. 40003682818  paziņojumu par tarifu maksājumu 

palielināšanu par atkritumu  izvešanu no Zilupes novada pašvaldības objektiem no 2013.gada 

1.janvāra, 

tika konstatēts, ka to, ka starp Zilupes novada pašvaldību un SIA „L&T”, tagad SIA 

„Hoetika” 2010.gada 3.janvārī noslēgts līgums  Nr.611/1 par atkritumu apsaimniekošanu, t.i. 

par atkritumu savākšanu un izvešanu no Zilupes novada pašvaldības objektiem. Publisko 

iepirkumu likuma kārtībā uz atkritumu apsaimniekošanu netika rīkots iepirkums, jo 

paredzamā līguma summa nepārsniedza likumā noteikto summu pakalpojumiem, kad 

iepirkums ir noteikts par obligātu. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Zilupes 

novada iedzīvotājiem sniedz SIA „Zilupes LTD”, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 

100% pašvaldības kapitāla ieguldījumu. 

ņemot vērā to, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta 7.punktu, kas nosaka, kā 

Likuma piemērošanas izņēmumu - tādas institūcijas veiktajiem ... pakalpojumiem, kura 

atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt ... sniedz pakalpojumus pasūtītājam   

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu un 21.panta divdesmit 

trešo punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

1. Lauzt 2010.gada 3.janvāra līgumu Nr.611/1 ar 2013.gada 1.janvāri ar SIA „Hoetika” 

par atkritumu apsaimniekošanu pie Zilupes novada pašvaldības objektiem. 

2. Nosūtīt paziņojumu SIA „Hoetika” par līguma laušanu. 

3. Deleģēt atkritumu apsaimniekošanas funkcijas pie Zilupes novada pašvaldības 

objektiem no 2013.gada 1.janvāra SIA „Zilupes LTD”, par ko Zilupes novada pašvaldībai 

sagatavot un noslēgt attiecīgu līgumu.   
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Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes 30.10.2012.protokola lēmumos. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

 3.1. Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 11& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,11& lēmuma 9., 33., 37., 

44., 45., 46., 48., 50., 94., 96.punktā „Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Stacijas ielā, 

Meža ielā, Tirgus laukums un Liepu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads”. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,11& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Stacijas ielā, Meža ielā, Tirgus laukums un Liepu ielā, 

Zilupes pilsēta, Zilupes novads”. 

 

3.2.Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 12& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,12& lēmuma 12., 15.punktā 

„Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, Policijas 

ielā, Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads” 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,12& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, Policijas ielā, 

Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

 

3.3. Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 9& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,9& lēmuma 23., 32.punktā 

„Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,9& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

 

3.4. Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 14& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,14& lēmuma 29., 42., 

48.punktā „Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Baznīcas ielā, Tautas ielā, Skolas ielā un 

Parka ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,14& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Baznīcas ielā, Tautas ielā, Skolas ielā un Parka ielā, 

Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

 

3.5. Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 15& lēmumā 

neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 



Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,15& lēmuma 44., 45., 52., 

54., 57., 61.punktā  „Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Raiņa ielā, Pārupes ielā un 

Kalna ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.” 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,15& lēmums „Par 

adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Raiņa ielā, Pārupes ielā un Kalna ielā, Zilupes pilsēta, 

Zilupes novads.” 
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Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes 30.10.2012.protokola 17& lēmumā „Par 

zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

  Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 17& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,17& lēmumā „Par zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,17& lēmums „Par 

zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”. 
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Par precizējumu Zilupes novada pašvaldības domes 30.102012.lēmumā „Par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību Zilupes novada 

pašvaldības funkciju īstenošanai”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

 Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 27& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,27& lēmumā „Par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību Zilupes novada pašvaldības 

funkciju īstenošanai”. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,27& lēmums „Par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību Zilupes novada 

pašvaldības funkciju īstenošanai”. 
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Par nepamatoti uzskaitīto NĪN iedzīvotājiem. 

Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKANS 

 

Izskatot jautājumu par nepamatoti uzskaitīto nekustāmā īpašuma nodokli 

iedzīvotājiem 

tika konstatēts, ka personas ir mirušas, bet līdz dotajam brīdim viņiem tika uzskaitīts 

nekustāmā īpašuma nodoklis  (un soda nauda)  par piederošo nekustāmo īpašumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturto punktu, un 21.panta 

27 punktu, kā arī likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Zilupes novada 



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

S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

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

1.Dzēst uzskaitītos nekustāmā īpašuma nodokļa parādus un soda naudu, kas uzskaitīti 

pēc personu nāves, kā nepamatotus. 

Pielikumā: Nepamatoti uzskaitīto NĪN parādnieku saraksts. 

 

 

 

Domes 15.sēde slēgta plkst. 12.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                          O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                          A.Borsuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


