
 
 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  
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Zilupē 

 

 

2014. gada 18.decembrī           protokols Nr.15

                                

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00. 

Sēdi atklāj plkst. 13.10. 

 

O.Agafonovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.11.2014. – 18.12.2014. 

2. Par Zilupes novada pašvaldības noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu. 

3. Par SIA “Bidrija” pamatkapitāla palielināšanu. 

4. Par SIA “Zilupes VSAC” valdes locekles Alinas Rakas iesnieguma izskatīšanu. 

5. Par grozījumiem 27.01.2011. Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības 

pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas”.  

6. Par grozījumiem 27.01.2012. Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar 

veselības un funkcionāliem traucējumiem”.  

7. Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, 

Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”. 

8. Zilupes PII vadītājas iesnieguma izskatīšana. 

9. Par parāda piedziņu. 

10. Par līgumu noslēgšanu ar SIA „Ūdensnesējs serviss”. 

11. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “MC Alfa”. 

12. Par telpu nomas līgumu un pakalpojumu sniegšanas līgumu par bērnu ēdināšanu 

pagarināšanu ar ZS “Vika”. 

13. Par līgumu pagarināšanu par deratizācijas pakalpojumiem ar SIA “Aliandra”. 

14. Par AS “Lauku avīze” piedāvājumu iegādāties grāmatas „Latvijas novadu dārgumi”. 

15. Par LFF Ziemeļaustrumu futbola centra iesnieguma izskatīšanu. 

16. Par atļauju veikt automobiļu apkopes un remonta darbus. 

17. Par būvniecības atļauju. 

18. Par degvielas patēriņa limitu apstiprināšanu un patapinājumu līgumu noslēgšanu. 

19. Par AS “Reverta” iesnieguma izskatīšanu. 

20. Par grozījumiem lēmumā “Par SIA “ZILUPES LTD” iesniegtā iesnieguma izskatīšanu” 

21. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu. 
22. Par malkas apmērīšanu.  

23. Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai. 

24. Par degvielas patēriņa normām. 

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pēc adreses Raiņa iela 15, dz.11, Zilupe, 

Zilupes novads, LV-5751, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanā. 

26. Par galvojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Zilupē”. 



27. Par Amatu sarakstu 2015.gadam. 

28. Par darba samaksas noteikšanu. 

29. Par iestāšanos biedrībā „Ludzas rajona partnerība” un pārstāvja deleģēšanu biedrības 

Padomē. 

 

 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS  

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti: Anna Peličeva, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Nikolajs Jefimovs, Gunārs Smuļko, 

Taisa Semjonova, Sergejs Fenčenko 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  

Galvenā grāmatvede                           Jana BONDARENKO 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja  Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Saimniecības vadītāja                         Biruta ČEBOTARE 

Izglītības darba speciāliste                  Jeļena VELIGURSKA 

Izpilddirektore                                     Aina BORSUKA 

Zilupes VSAC valdes locekle             Alīna RAKA 

Domes juriste                                      Sniedze IRBE 

Nepiedalās:  

deputāts Vitālijs VAĻDENS (atvaļinājumā) 

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Domes sēdes darba 

kārtībā 29 jautājumi. 

 

1.§ 

Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.11.2014. – 

18.12.2014. 

Ziņo: O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto darbu 

un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 27.11.2014. – 

18.12.2014.  

 

2.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības noteikumu Nr.1 „Par reprezentācijas izdevumu 

uzskaites un norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo: J.BONDARENKO 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, balstoties 

uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



1.Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtību” saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikumus elektroniski nosūtīt Zilupes novada pašvaldības iestādēm. 

 

3§ 

Par SIA „Bidrija” pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Bidrija” reģ. Nr.LV42403008777, 

juridiskā adrese: Bērzmājas, Bērzu 6, Lauderi, Zilupes nov., LV-5751 (turpmāk – 

kapitālsabiedrība) 2014. gada 21. oktobrī iesniegto iesniegumu (Reģ. Nr.1988) ar lūgumu 

palielināt SIA “Bidrija” pamatkapitālu par EUR 7700 (septiņi tūkstoši septiņi simti euro un 

nulle centi), kas nepieciešama dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, izdarot naudas 

pārskaitījumu uz SIA “Bidrija” kontu 2015. gadā.  

SIA “Bidrija” iesniegtajā iesniegumā Zilupes novada pašvaldībai norāda, ka dzeramā 

ūdens kvalitāte nav atbilstoša, ko apliecina iesniegumam pievienotie dokumenti un 

normatīvais akts, ka 2015. gadā dzeramā ūdens kvalitātei ūdensapgādes sistēmās jābūt 

atbilstošai Padomes direktīvas 98/83 EK “Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasībām. 

Saskaņā ar Komerclikuma 196. panta trešo daļu “Ja tiek pieņemts lēmums par 

pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos”, pamatojoties uz 

likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. 

pantu, kas nosaka, ka pašvaldības rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt maksimāli lietderīgai, un 

pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11. 

panta pirmo daļu, 42. pantu, 43. panta pirmās daļas pirmo punktu un otro daļu, un 48. panta 

pirmās daļas 7. punktu un 9. punktu, Komerclikuma 198. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

14. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. pantu un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: , 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Palielināt SIA “Bidrija” reģ. Nr. LV42403008777, juridiskā adrese: Bērzmājas, 

Bērzu 6, Lauderi, Zilupes nov., LV-5751 pamatkapitālu 2015. gadā par EUR 7700,00 (septini 

tūkstoši septiņi simti euro un nulle centi) ūdens kvalitātes uzlabošanai, palielinot Zilupes 

novada pašvaldības kapitāla daļas uzņēmumā par 7700 daļām. 

2. Nosūtīt SIA “Bidrija” domes lēmumu, lai veiktu izmaiņas statūtos, un, saskaņā ar 

attiecīgu paziņojumu komercreģistra iestādei. Paziņojumam pievieno dalībnieku 

sapulces protokola izrakstu. 

 

4§ 

Par SIA „Zilupes veselības un aprūpes centrs” valdes locekles Alinas Rakas iesnieguma 

izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

 Izskatot Alinas Rakas, personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Adrese, iesniegto 

iesniegumu par viņas  - SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” valdes locekles 

pilnvaru pagarināšanu līdz 2019.gada 31.decembrim. Ņemot vērā to, ka Alinas Rakas valdes 

locekles pilnvaras SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” izbeidzas 2014.gada  

31.decembrī, un to, ka  Zilupes novada pašvaldība ir SIA „Zilupes veselības un sociālās 

aprūpes centra” 100 % kapitāla daļu turētājs.  

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pašvaldības likuma 

31.panta 8.1.punkts  un  79.panta 3.punkts ” Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem”, 



Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Pagarināt Alinas Rakas, personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Adrese, valdes locekles 

pilnvaras Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” uz 5 gadiem līdz 2019.gada 31.decembrim. 

 

5.§ 

Par grozījumiem 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada 

pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

pilngadības sasniegšanas” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Pamatojoties uz to, ka 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas papildina likumu ar 25.
2
 pantu un nosaka, ka 

pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu 

bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, no dienas, kad bērns sasniedzis 

pilngadību, līdz 24 gadu vecumam. Līdz ar to izmaiņas tika veiktas Zilupes novada 

pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Par Zilupes novada pašvaldības 

pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas”- izmainīts noteikumu 5.punkts. Kā arī izmainīti citi noteikumu punkti, lai tie 

atbilstu Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktam, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 

“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktam.” 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 9. punktu, 

43. panta trīspadsmito daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
2
 pantu 

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, balstoties uz 

Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.1“Grozījumi Zilupes 

novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par 

Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības sekretārei J. Voitkevičai: 

2.1.triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

2.2.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu 

publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas 

lapā internetā www.zilupe.lv, kā arī izlikt tos publiski pieejamā vietā Zilupes 

novada pašvaldības ēkā un Zilupes novadu pagastu pārvalžu ēkās. 

 

6.§ 

Par grozījumiem 27.01.2012 saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar 

veselības un funkcionāliem traucējumiem” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, 

N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījums 

27.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par  pabalstu personām ar veselības 

un funkcionāliem traucējumiem” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības sekretārei J. Voitkevičai: 

2.1.triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai saskaņošanai. 

2.2.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu 

publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un 

mājas lapā internetā www.zilupe.lv, kā arī izlikt tos publiski pieejamā vietā 

Zilupes novada pašvaldības ēkā un Zilupes novadu pagastu pārvalžu ēkās. 

 

7.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, 

Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas 

noteikumi” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības administratīvas 

komisijas sniegto informāciju par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadības sūdzību par 

melno dūmu izdali no blakusesošās ēkas katlumājas Partizānu 5, Zilupe, Zilupes novads, LV-

5751. 

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju  un ar lietu saistītiem apstākļiem: 

1) Tika manīti melni dūmi, kas burtiski traucēja Zilupes pirmsskolas izglītības darbu, 

iestādes iemītniekiem Domes iela 2, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751; 

2) Šādas darbības var radīt būtiskas kaites cilvēku veselībai, apkārtējas vides 

piesārņojumu vai radīt citas nelabvēlīgas sekas. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ,,Par piesārņojumu”, ,,Atkritumu 

apsaimniekošanas likumu” kā arī uz Zilupes novada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā” 2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Papildināt 26.11.2009. saistošo noteikumu Nr.8 ,,Zilupes pilsētas teritorijas un 

Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju 

uzturēšanas noteikumi” 3.7.punktu ar apakšpunktu 3.7.6. šādā redakcijā ,,dedzināt 

krāsnīs, kamīnos, plītīs eksplozīvus priekšmetus, infekcijas slimības izraisošus 

atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus, rūpniecības un bīstamos 

atkritumus, lietotas riepas, plastmasu kā arī tādas vielas un priekšmetus kas degšanas 

procesā var radīt (vai rada) kodīgus, kaitīgus, indīgus dūmus un smaku vai piesārņot 

apkārtējo vidi un jebkurā veidā apdraudēt apkārtējo cilvēku veselību.” 

 2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei J.Voitkevičai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstveidā nosūtīt 

Valsts Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai saskaņošanai; 

2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu 

publicējot tos Zilupes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.zilupe.lv., kā arī 

izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā un Zilupes novada pagastu 

pārvalžu ēkās. 

 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/


8.§ 

Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana 

Ziņo A.BORSUKA 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas I.Agafonovas 16.12.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.382) kurā tika skaidrots, ka 

no 01.01.2015. tiks samazināta valsts mērķdotācija pašvaldības iestādēs bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu samaksai I.Agafonova lūdz pašvaldību no 

2015.gada 1.janvāra papildus finansēt no pašvaldības budžeta 1,5 pirmsskolas skolotājas 

likmes. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

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

11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome, NOLEMJ: 

1. Palielināt no 01.01.2015. Zilupes novada pašvaldības Zilupes pirmsskolas 

izglītības iestādes Amatu sarakstu, pievienojot 1,5 pirmsskolas izglītības skolotājas 

likmi, kas finansē novada pašvaldība. 

2. Ieplānot no 01.01.2015. Zilupes novada pašvaldības Zilupes pirmsskolas izglītības 

iestādes Amatu sarakstā 4,5 aukles likmes. 

 

9.§ 

Par parāda piedziņu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ,,AMBERS LTD” reģ. Nr. 

40003523226, juridiskā adrese: Tallinas iela 41/43-4, Rīga, LV-1012 nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par šādiem objektiem - ēkas un zeme pēc adreses: Latgales iela 7, Zilupe, 

Zilupes novads, LV-5751. 

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju  un ar lietu saistītiem apstākļiem: 

1) Uz 01.12.2014. SIA ,,AMBERS LTD” nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda  

911, 88 EUR, tajā skaitā 276,36 EUR- nokavējuma nauda; 

2) uz izsūtītiem brīdinājumiem SIA ,,AMBERS LTD” nereaģē, Zilupes novada 

pašvaldības domes izsūtītas vēstules tiek atpakaļsūtītas. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli,, 1. 

pantu un 2.pantu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām,, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

9.panta pirmās un otrās daļas, kā arī pēc Latvijas Republikas Civillikuma 539.panta 1.daļas 

pirmā punkta, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Iesniegt izpildu dokumentus Latgales apgabaltiesas Zvērinātam tiesu izpildītājam 

Gaidai Rutkovskai par SIA ,,AMBERS LTD” reģ. Nr. 40003523226, juridiskā 

adrese: Tallinas iela 41/43-4, Rīga, LV-1012, šādu objektu - ēkas un zemes pēc 

adreses: Latgales iela 7, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda  911, 88 EUR apmērā piedziņai. 

 

10.§ 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Ūdensnesējs serviss” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Ņemot vērā to, ka starp Zilupes novada pašvaldības domi un SIA “Ūdensnesējs 

serviss” noslēgtā līguma  “Par ūdens pakalpojumu sniegšanu” termiņu nepieciešams 



pagarināt, Zilupes novada pašvaldības dome pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. 

panta pirmās daļas otro punktu un otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, 

N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

Pagarināt līguma termiņu ar SIA “Ūdensnesējs serviss”, reģ. Nr. 50003917051 un 

noteikt to līdz 2015. gada 30.decembrim. Pusēm vienojoties līgums var tikt 

pagarināts. 

 

11.§ 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA MC „Alfa” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA Mācību centra „Alfa” 10.12.2014. 

iesniegumu (reģ. nr.374) ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu Zilupes mūzikas un 

mākslas skolā, lai veiktu Zilupes novada bezdarbnieku tālāku apmācību sekojošās 

programmās: valsts valoda, datorzinības, svešvalodas. 

03.09.2014. ar SIA MC „Alfa” tika noslēgts nomas līgums Nr.78C. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Pagarināt 03.09.2014. nomas līgumu Nr.78C ar SIA MC „Alfa” līdz 30.12.2015. 

12.§ 

Par telpu nomas līguma un pakalpojumu sniegšanas līguma par bērnu ēdināšanu 

pagarināšanu ar ZS „Vika” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja ZS „Vika” pārvaldnieces L.Matvejenko 

09.12.2014. iesniegumu (reģ. Nr.373) ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu Zilupes 

vidusskolas ēdnīcas telpā un pakalpojumu sniegšanas līgumu par bērnu ēdināšanu līdz 

31.05.2015.  

02.01.2014. ar ZS Vika tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.25C un ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas līgums Nr.26C. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 02.01.2014 noslēgto ar ZS Vika telpu nomas līgumu Nr.25C līdz 

31.05.2015. 

2. Pagarināt 02.01.2014 noslēgto ar ZS Vika ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

līgumu Nr.26C līdz 31.05.2015. 

 

13.§ 

Par līguma pagarināšanu par deratizācijas pakalpojumiem ar SIA „Aliandra”  

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA „Aliandra”  09.12.2014. iesniegumu 

(reģ. Nr.372) ar lūgumu pagarināt 02.09.2013. līgumu Nr.13/508 par deratizācijas 

pakalpojumiem Zilupes novadā līdz 31.12.2015.  



02.09.2013. ar SIA „Aliandra” tika noslēgts līgums Nr.13/508. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Pagarināt 02.09.2013 noslēgto ar SIA „Aliandra” līgumu Nr.13/508 par deratizācijas 

pakalpojumiem līdz 31.12.2015. 

 

14.§ 

Par AS “Lauku avīze” piedāvājuma iegādāties grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja izdevniecības AS “Lauku avīze” 

10.11.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.2344) ar piedāvājumu iegādāties grāmatas 

„Latvijas novadu dārgumi” par EUR 10,00 (desmit euro un nulle centi).  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Pasūtīt izdevniecībā AS “Lauku avīze” grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” 

Zilupes novada skolām un bibliotēkām 20 gab. (divdesmit gabali). 

 

15.§ 

Par LFF Ziemeļaustrumu futbola centra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja LFF Ziemeļaustrumu futbola centra, 

juridiskā adrese O.Kalpaka iela 1A, Gulbene, LV-4401, 12.12.2014. iesniegto iesniegumu 

(reģ. Nr.2376), kurā ziņots, ka 2016.gadā maijā Latvijas ZA futbola reģionam būs 20 gadu 

jubileja. Lai iemūžinātu šo Latvijas futbolā tik svarīgo notikumu ir nolemts izdod grāmatu, 

kurā tiks atspoguļots ZA reģiona 20 gados futbolā paveiktais. Sakarā ar iepriekš minēto LFF 

Ziemeļaustrumu futbola centrs lūdz atbalstīt šo projektu finansiāli un 2015.gadā novirzīt 

grāmatas sagatavošanas un izdošanas procesam EUR 100,00 (viens simts euro un nulle centi).  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Atbalstīt LFF Ziemeļaustrumu futbola centra lūgumu un izdalīt grāmatas izdošanai 

EUR 100,00 (viens simts euro un nulle centi) apmērā. 

 

16.§ 

Par atļauju veikt automobiļu apkopes un remonta darbus 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Jeļenas Jefimovas, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Adrese, 11.12.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.377) ar lūgumu atļaut 

veikt automobiļu apkopes un remontu darbību pēc adreses Sila iela 8, Zilupe, Zilupes nov., 

LV-5751. Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Jeļena Jefimova ir 

minētā nekustamā īpašuma īpašniece.  Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



Atļaut Jeļenai Jefimovai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, veikt 

automobiļu apkopes un remontu darbus pēc adreses Sila iela 8, Zilupe, Zilupes 

nov., LV-5751, kadastra Nr. 68175010003. 

 

17.§ 

Par būvniecības atļauju 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Jeļenas Poplavskas, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Adrese, 16.12.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.384) ar lūgumu atļaut 

būvēt mazāku līdz 25m
2
 uz zemes gabala ar kadastra Nr.6884-001-0581 (0,0076 ha platībā) 

(tālāk – nekustamais īpašums). Iesniegumam pielikumā pievienoti atļaujas saņemšanai 

atbilstoši dokumenti ar Ludzas novada būvvaldes vadītāja J. Kučinska saskaņojumu. Saskaņā 

ar Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Jeļena Poplavska ir minētā nekustamā 

īpašuma īpašniece.  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Jeļenai Poplavskai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, būvēt 

mazāku (garāžu 25m
2
) uz Jeļenas Poplavskas īpašumā esošā zemes gabala ar 

kadastra Nr.6884-001-0581 (0,0076 ha platībā). 

2. Atļauja derīga uz vienu gadu līdz 2015. gada 18. decembrim. 

 

18.§ 

Par degvielas  patēriņa limitu apstiprināšanu un patapinājumu līgumu noslēgšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa limitu 

apstiprināšanu pašvaldības iestādēm vai darbiniekiem. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt degvielas patēriņa limitus šādiem Zilupes novada pašvaldības iestādēm 

vai darbiniekiem: 

1.1.Saimniecības vadītājs – 20 litrus mēnesī; 

1.2.Sociālais dienests – 40 litrus mēnesī; 

1.3.Pagastu pārvalžu vadītāji – 20 litrus mēnesī; 

1.4.Datorsistēmu un datortīklu administrators – 40 litrus mēnesī; 

1.5.Zemes lietu speciālists – 20 litrus mēnesī; 

1.6.Lauksaimniecības konsultants – 71,14 EUR mēnesī; 

2. Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks – 300 litrus mēnesī. 

3. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldībai piederošo pļaujmašīnu vidējās benzīna 

patēriņa normas saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

19.§ 

Par AS “Reverta” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja AS “Reverta”, reģ. Nr. 40003074590, 

juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522, 2014.gada 11.decembrī iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu Zilupes novada pašvaldībai izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt 

nekustamo īpašumu „Maliņas”, kas atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra 



Nr.6896 006 0113, un „Piekūni”, kas atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra 

Nr.6896 006 0043.  Izvērtējot iesniegumā minēto un tam pievienotos dokumentus, kā arī 

Zilupes novada pašvaldība rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, 

N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Maliņas”, kas atrodas Zaļesjes pagastā, Zilupes 

novadā, kadastra Nr.6896 006 0113, un „Piekūni”, kas atrodas Zaļesjes pagastā, 

Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 006 0043, iegūšanai, nosolot vai paturot 

nekustamos īpašumus uz nodrošinātā kreditora AS „Reverta” vārda pēc 

nenotikušas izsoles. 

2. Uzdot domes sekretārei pieņemto lēmumu nosūtīt uz adresi Republikas laukums 

2A, Rīga, LV-1522. 

 

20.§ 

Par grozījumiem lēmumā “Par SIA “ZILUPES LTD” iesniegtā iesnieguma izskatīšanu” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 Zilupes novada pašvaldība izvērtējusi SIA “ZILUPES LTD” lūgumu veikt grozījumus 

204. gada 30. oktobra Zilupes novada pašvaldības sēdē, protokolā Nr.13, SIA “ZILUPES 

LTD” iesniegtā iesnieguma izskatīšana, lēmumā šādā redakcijā: 

Izmaksāt avansu SIA “ZILUPES LTD” EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un nulle 

centi) apmērā pārskaitot uz SIA “ZILUPES LTD” kontu, tehniskā sāls iegādei ielu kaisīšanai 

un ekskavatora JCB  riepu iegādei. 

1. Palielināt SIA “ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 

13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 pamatkapitālu par 12 000,00 (divpadsmit 

tūkstošiem euro un nulle centiem) piekabes iegādei palielinot Zilupes novada 

pašvaldības kapitāla daļas uzņēmumā par 12 000 daļām. 

Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “ZILUPES LTD” iesniegtos grozījumus šādā redakcijā: 

1.1.“Izmaksāt avansu SIA “ZILUPES LTD” EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un nulle 

centi) apmērā pārskaitot uz SIA “ZILUPES LTD” kontu, tehniskā sāls iegādei ielu 

kaisīšanai un ekskavatora JCB  riepu iegādei.” 

1.2.“1. Palielināt SIA “ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa 

iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 pamatkapitālu par 12 000,00 (divpadsmit 

tūkstošiem euro un nulle centiem) piekabes iegādei palielinot Zilupes novada 

pašvaldības kapitāla daļas uzņēmumā par 12 000 daļām.”. 

 

21.§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu” 
Ziņo: J.BONDARENKO 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu, likumu „Par 

valsts budžetu 2014.gadam” un balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  



1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu” saskaņā ar 

pielikumu. 2. Saistošos noteikumus rakstveidā nosūtīt Vides Aizsardzības un Reģionālās 

Attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu publicējot tos 

Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā internetā www.zilupe.lv., 

kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā. 

 

22.§ 

Par malkas apmērīšanu 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

 Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt malkas apmērīšanas koeficientu sakrāmētai malkai 0,7. 

2. Malka tiek pieņemta izmantojot šo koeficientu. 

3. Malka tiek sazāģēta un sakrāmēta grēdās. Atlikums tiek mērīts: augstums x garums x 

platums x 0,7. 

 

23.§ 

Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta 

pirmo daļu, ņemot vērā Zilupes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izveidot Zilupes novada pašvaldības komisiju darījumu ar lauksaimniecības zemēm 

izvērtēšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Vitālijs Vaļdens – Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Komisijas locekļi: Marija Meikšāne – zemes lietu speciāliste, bez balss tiesībām 

                               Aina Borsuka- izpilddirektore 

                                Skaidrīte Marčenoka – Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja 

                                Vija Kudrjašova – Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja 

         Sekretārs        Aleksandrs Šabanovs – jurists 

 

24.§ 

Par degvielas patēriņa normām 

Ziņo A.BORSUKA 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas 

apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai VW PASSAT, Reģ. Nr.JM1573 – degvielas 

patēriņš vasaras periodā 6,7l/100km, ziemas periodā 7,4l/100km.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes 

novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada 

pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 



Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai VW PASSAT, Reģ. Nr.JM1573 –

vasaras periodā 6,7 l/100km, ziemas periodā 7,4 l/100km. 

 

25.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa pēc adreses: Raiņa iela 15, dz.11, 

Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās 

daļas 6. punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa 

īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu 

mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.  

Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 45.panta pirmā daļa noteic, 

ka valsts dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī dzīvokļa 

īpašumu vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, 

to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav 

pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā 

īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā. Minētās normas mērķis ir nodrošināt, lai 

valsts dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi, kurus ir nepieciešams izmantot pašvaldības 

autonomās funkcijas – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai – 

veikšanai, tiktu izmantoti attiecīgajai funkcijai nevis atsavināti privātpersonām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatās” 17.panta 10.punktu un saskaņā ar 

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās daļas 6. punktu un šā 

likuma 45. panta pirmo daļu, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Nodot atsavināšanai Zilupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 

dzīvokli pēc adreses: Raiņa iela 15, dz.11, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. 

1. Dzīvokli pēc adreses Raiņa iela 15, dz.11, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, 

ierakstīt Zemesgrāmatā. Īpašnieks Zilupes novada pašvaldība. 

2. Zilupes novada pašvaldības domes Īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt 

lēmuma 1. punktā minētā Zilupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtības 

noteikšanu saskaņā ar likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3. panta 1.punkta normu, kas paredz, ka rīcībai 

ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem jābūt efektīvai un lietderīgai, tas ir: 

“… rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu”. 

3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt 

Zilupes novada pašvaldības domē. 

 

 

 

 

 

 



26.§ 

Par galvojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007. gada 22. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.836 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 

cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD” (Zilupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras 

100% kapitāla daļu turētājs ir Zilupes novada pašvaldība) iesniegtā projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” (identifikācijas Nr. 

3.DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/001) īstenošanu: 

1. galvot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD” reģ. Nr. 46803003381, 

juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, kredīta atmaksu ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem 494 412,23 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši 

četri simti divpadsmit euro un divdesmit trīs centi) no kuriem īstermiņa daļa (līdz 

noslēguma maksājuma saņemšanai no KF) ir 203 431,05 EUR (divi simti trīs tūkstoši 

četri simti trīsdesmit viens euro un pieci centi) un ilgtermiņa daļa 290 981,17 EUR 

(divi simti deviņdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un septiņpadsmit 

centi) apmērā SIA “ZILUPES LTD” ieguldījuma daļas finansēšanai. 

2. Lūgt pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

ņemt Latvijas Republikas Valsts kasē aizdevumu (aizdevumu ņemt EUR valūtā) 

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” (identifikācijas Nr. 

3.DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/001) finansēšanai Zilupes novada pašvaldības 

ieguldījuma daļu 294 613,97 EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši seši simti 

trīsdesmit euro un deviņdesmit septiņi centi) apmērā Zilupes novada pašvaldībai  

ņemot aizdevumu Valsts kasē ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadiem ar atlikto 

maksājumu uz 1 (vienu) gadu (pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2016. gada 01. 

janvāri) un ar Valsts kases noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas. 

Aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas 

garantijas – Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļi. 

27.§ 

Par Amatu sarakstu 2015.gadam 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Izskatot jautājumu par Amatu sarakstu 2014.gadam, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, 

T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstu 2015.gadam. 

 

 

 

 



28.§ 

Par darba samaksas noteikšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

     Sakarā ar pāriešanu no latiem uz euro Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 

jautājumu par darba samaksas noteikšanu Zilupes novada pašvaldības institūciju 

darbiniekiem.  

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt samaksu Zilupes novada pašvaldības domes komisiju locekļiem par darbu 

komisijās EUR 2,64 par nostrādāto 1 stundu. Kopējais apmaksājamo stundu skaits komisijas 

locekļiem nepārsniedz 4 stundas mēnesī, komisijas priekšsēdētājiem – 14 stundas mēnesī, 

sekretāriem – 10 stundas mēnesī. 

2. Noteikt samaksu domes deputātiem par nostrādāto 1 stundu EUR 8,63. 

3. Bāriņtiesas locekļu darba samaksas aprēķinam izmanto bāriņtiesas priekšsēdētāja 

mēnešalgas stundu likmi. 

4. Noteikt samaksu mājas aprūpētājiem – EUR 4,30 par nostrādāto 1 stundu. Kopējais 

apmaksājamo stundu skaits nepārsniedz 14 stundas mēnesī. 

 

29.§ 

Par iestāšanos biedrībā „Ludzas rajona partnerība” un pārstāvja deleģēšanu biedrības 

Padomē 

Ziņo O.AGAFONOVS 

     Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par iestāšanos biedrībā „Ludzas 

rajona partnerība” un pārstāvja deleģēšanu biedrības Padomē. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Iestāties biedrībā „Ludzas rajona partnerība” un par pārstāvi biedrības padomē deleģēt 

izpilddirektori Ainu Borsuku. 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 
 


