
 
 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

65707311,fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

____________________________________________ 

Zilupē 

 

 

2015. gada 28.maijā       protokols Nr.5 

       

 

Sēde sasaukta plkst. 13:00. 

Sēdi atklāj plkst. 13:00 

 

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

 

Darba kārtība: 

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

30.04.2015. – 28.05.2015. 

2. Par SIA „Zilupes VSAC” statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. 

3. Par autoceļa A12 blakusceļu Nr.29. 

4. Par SIA „Bidrija” iesniegumu izskatīšana. 

5. Par Pasienes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par parāda bezstrīda piedzīšanu. 

7. Par Vārds Uzvārds parāda norakstīšanu un deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu. 

8. Par SIA “HANSA SILVESTERS” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

dzēšanu. 

9. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu. 

10. Par Vārds Uzvārds komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu. 

11. Par SIA „Būvtranss” avansa maksājumu parādu dzēšanu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, atsavināšanu. 

13. Par grozījumiem 18.12.2014 lēmumā Nr.15, 27.§ “ Par Amatu sarakstu 

2015.gadam”. 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Zilupes novadā” apstiprināšanu. 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Par Zilupes novada pašvaldības 

pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas” apstiprināšanu.  

16. Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījums 2011.gada 29.septembra 

Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu. 

17. Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Nodeva par 

reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 

apstiprināšanu. 



18. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku 

pabalstiem”” apstiprināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”” 

apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par svētku pabalstu 

politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”” 

apstiprināšanu. 

21. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju 

pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” 

apstiprināšanu. 

22. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2012. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pabalstu 

personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”” apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par vienreizēju 

apbedīšanas pabalstu”” apstiprināšanu. 

24. Par Vārds Uzvārds komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu. 

25. Par SIA “AIAIAI” iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības zemes 

nomas maksas apmēru Zilupes novadā” precizēšanu. 

27. Par degvielu normas apstiprināšanu. 

28. Par adreses piešķiršanu ēkām. 

29. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma 

nosaukumu piešķiršanu. 

30. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

31. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai. 

32. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

33. Par nolikuma “Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums” 

apstiprināšanu. 

 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS  

Protokolē – sekretāre Iveta Meikšāne 

Piedalās –  

Deputāti: Anna Peličeva, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Nikolajs Jefimovs, Taisa 

Semjonova, Sergejs Fenčenko, Vitālijs Vaļdens. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Galvenā grāmatvede                                       Jana BONDARENKO 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja               Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja               Skaidrīte MARČENOKA 

Saimniecības vadītāja                                     Biruta ČEBOTARE 

Izpilddirektore                                                Aina BORSUKA 



Domes juriste                                                 Sniedze IRBE 

Sociālā dienesta vadītāja                                Olga KLOVANE 

Zemes lietu speciāliste                                   Marija MEIKŠĀNE 

SIA „Zilupes VSAC” valdes locekle             Alīna RAKA 

Nepiedalās – 

Deputāts                                                        Gunārs SMUĻKO 
 

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, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. Domes sēdes darba kārtībā 33 jautājumi. 

 

1.§ 

 

Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.03.2015. – 

29.04.2015. 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto 

darbu un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 

30.04.2015. – 28.05.2015.  

 

2.§ 

 

Par SIA „Zilupes VSAC” statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā 

Ziņo: A.Raka 

   

Zilupes novada pašvaldība izskatīja SIA „Zilupes VSAC” iesniegumu 

18.05.2015 Nr.1.3.11/137, par grozījumiem statūtos.  

Pamatojoties uz eiro ieviešanas kārtību likuma 22.pantu un sakarā ar Publiskās 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma stāšanas spēkā no 

2015.gada 1.janvāra, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Zilupes VSAC” reģ.nr.40003257677, juridiskā adrese: 

Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, statūtus jaunajā redakcijā. 

2. SIA „Zilupes VSAC” vērtību, kas paliek pāri pēc pamatkapitāla izteikšanas 

eiro ieskaitīt SIA „Zilupes VSAC” rezervēs. 

 

3.§ 

 



Par autoceļa A12 blakusceļu Nr.29 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņā ar deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp 

Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu pārvaldīt 

valsts autoceļu tīklu, izvērtējusi starptautiskā E-ceļa E22 maršruta posma Nirza-Ploski 

būvniecības projekta ietvaros izbūvētā valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-

Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terhova) blakusceļa Nr.29 atrāšanos Satiksmes 

ministrijas grāmatvedības uzskaites. 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” ierosina blakusceļu Nr.29 izslēgt no Satiksmes 

ministrijas grāmatvedības uzskaites, nodot to bez atlīdzības Zilupes novada 

pašvaldības īpašumā. 

Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi” reģ.nr.40003344207, juridiskā adrese: 

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, piedāvājumu, Zilupes novada pašvaldība, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Nepieņemt autoceļu Nr.29. 

 

4.§ 

 

Par SIA „Bidrija” iesniegumu izskatīšana 

Ziņo: V.Kudrjašova 

 

Izskatot SIA „Bidrija” iesniegumus par līguma pārtraukšanu ar Vārds Uzvārds 

27.05.2015 Nr.1.3.11/148.1 un līguma pārslēgšanu ar Vārds Uzvārds 27.05.2015 

Nr.1.3.11/148.2, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Nodot izskatīšanai dzīvokļu komisijai. 

2. Atlikt šo jautājumu uz nākamo domes sēdi. 

 

5.§ 

 

Par Pasienes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Marčenoka 

 

Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes iesniegumu 18.05.2015 Nr.1.3.11/138 par 

parādu norakstīšanu, pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Norakstīt kļūdaini aprēķināto īres maksu Vārds Uzvārds 25,90 EUR 

(divdesmit pieci eiro 90 centi) 

 

 



6.§ 

 

Par parāda bezstrīda piedzīšanu 

Ziņo: V.Kudrjašova 

 

Zilupes novada pašvaldība izskatīja V.Kudrjašovas iesniegumu 25.05.2015 

Nr.1.3.11/144. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 2015.gada 23.aprīlī tika izsūtīti 

brīdinājumi ar atgādinājumiem par parādu pašvaldības budžetam, līdz 25.05.2015 

parāds nav dzēsts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un „Par 

nodokļiem un nodevām” 26.pantu 1.daļu un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt parādu bezstrīda kārtībā no: 

1.1. Vārds Uzvārds                 510,69 EUR 

1.2. Vārds Uzvārds                 987,40 EUR 

1.3. Vārds Uzvārds                 202,42 EUR 

1.4. Vārds Uzvārds                 330,48 EUR 

1.5. Vārds Uzvārds                 391,62 EUR 

1.6. Vārds Uzvārds                 225,35 EUR 

1.7. Vārds Uzvārds                 268,94 EUR 

1.8. SIA XXX                        310,77 EUR 

1.9. SIA XXX                        406,17 EUR 

 

 

7. § 

 

Par Vārds Uzvārds īres un komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 29.04.2015. sēdes 

protokolu Nr.4 16 § un SIA “ZILUPES LTD”, reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: 

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, sniegto informāciju, Vārds Uzvārds 

un viņas nepilngadīgā meita Vārds Uzvārds atbrīvojušas dzīvokli pēc adreses 

Lāčplēša iela 4 dz.5, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751. Īrniece Vārds Uzvārds nav 

apmaksājusi SIA “ZILUPES LTD” rēķinus par īres un komunālo pakalpojumu 

sniegšanu līdz ar to izveidojies parāds EUR 83, 48 (astoņdesmit trīs euro un 

četrdesmit astoņi centi) apmērā. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantā noteikts, 

ka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam 

piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās 

telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju. Vārds Uzvārds 

rakstveidā brīdinājusi Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju 2015. gada 29. 

janvārī par īres līguma izbeigšanu. Ņemot vērā to, ka parāda piedziņa par laika 



periodu, kad Vārds Uzvārds nedzīvoja pēc adreses Lāčplēša iela 4 dz.5, Zilupe, 

Zilupes nov., LV-5751 nav iespējama, ir jādzēš Vārds Uzvārds īres un komunālo 

pakalpojumu parāds EUR 83,48 (astoņdesmit trīs euro un četrdesmit astoņi centi) 

apmērā (pielikumā rēķins Nr.3280/0615). 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otru daļu, 11.
1 

panta 

pirmā daļu, 27. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru 

kabineta 2008. gada 09. decembra noteikumu Nr.1013 “Kārtība kādā dzīvokļa 

īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvokļa īpašuma lietošanu” 1. punkta 1.1. apakšpunktu, 02.05.2012. gada 

Dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 4 dzīvokļa Nr.5 īres līguma 4.1.1., 3.2., 4.3., 5.2.4., 

punktiem, Dianas Dzedzeles 2015. gada 29. janvāra iesniegumu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt ar V.Uzvārds dzīvojamās telpas īres līgumu ar 01.03.2015. 

2. Anulēt V.Uzvārds un viņas nepilngadīgā meitas Vārds Uzvārds, deklarēto 

dzīvesvietu pēc adreses: adrese. 

3. Uzdot SIA “ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa 

iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 dzēst Vārds Uzvārds, deklarētā 

dzīvesvieta adrese, īres un komunālo pakalpojumu parādu EUR 83,48 

(astoņdesmit trīs euro un četrdesmit astoņi centi) apmērā (pielikumā rēķins 

Nr.3280/0615). 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Pielikumā: 

1. 02.06.2015. Rēķins Nr.3280/0615, viens eks., uz 1 (vienas) lappuses, kopija. 

 

 

8.§ 

 

Par SIA “HANSA SILVESTERS” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

dzēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2012. gada 5. janvāra spriedumu 

civillietā Nr.C27251911, pasludināts SIA “HANSA SILVESTERS”, reģistrācijas 

Nr.40003536150 (turpmāk – Parādnieks) maksātnespējas process. Par maksātnespējas 

procesa administratori tika iecelta sertificēta maksātnespējas procesa administratore 

Ilze Bagatska, sertifikāta Nr.00024 (turpmāk – Administratore). 

13.05.2015. Zilupes novada pašvaldība nosūtīja kreditora prasījumu EUR 

325,14 (trīs simti divdesmit pieci euro un četrpadsmit centi) apmērā par nekustamā 



īpašuma nodokļa piedziņu. Administratore norāda, ka Zilupes novada pašvaldība 

26.04.2012. iesniedza kreditora prasījumu pret Parādnieku par kopējo summu EUR 

236,91 (LVL 166,50), kas tika atzīts un iekļauts kreditoru prasījumu reģistrā.  

Administratore informē, ka saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības 

Maksāšanas paziņojumu 2012. gadam Nr.12-4073 nodoklis tika samaksāts 

09.01.2013. pēc nekustamā īpašuma pārdošanas. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo daļu kreditoru prasījumi 

pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad 

maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu. Atbilstoši minētā panta otrai daļai, kreditors nokavējis šā panta 

pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, kreditors savu prasījumu pret 

parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad 

maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts 

kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa kreditors zaudē kreditora 

statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku. 

Ievērojot to, ka kopš ieraksta par Parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu ir pagājuši vairāk kā seši mēneši, kā arī to, ka 17.04.2015. tika sastādīts 

Parādnieka kreditoru prasījumu segšanas plāns, pamatojoties, uz Maksātnespējas 

likuma 73. panta otro daļu Zilupes novada pašvaldība ir zaudējusi savas iepriekš 

nepieteiktās prasījuma tiesības pret Parādnieku. 

Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo daļu un 73. panta otro 

daļu,  likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Dzēst SIA “HANSA SILVESTERS” reģ. Nr.40003536150, juridiskā adrese: 

Krišjāņa Barona iela 62-3, Rīga, LV-1011 nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 325,14 (trīs simti divdesmit pieci euro un četrpadsmit centi) apmērā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

9.§ 

 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S. Irbe 

  

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Saskaņā ar “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6. pantu, vietējās pašvaldības 

atbilstoši savām funkcijām organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās 

informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un 



izmantošanas kārtību, nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās 

informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un 

izmantošanas kārtību, nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās 

informācijas aprites jomā, un nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās 

informācijas aprites jomā un nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās 

informācijas un pakalpojumu savlaicīgu atjaunošanu un uzturēšanu. Saskaņā ar 

minētā likuma 13. panta sesto un septīto daļu, vietējai pašvaldībai 6. pantā minēto 

uzdevumu un funkciju izpildei ir tiesības deleģēt, slēdzot deleģējuma līgumu par datu 

uzturēšanu un izplatīšanu. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 40. panta pirmo un trešo daļu, 2. 

pantu un Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto un septīto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Finanšu komitejas 

ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Deleģēt SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” reģ. Nr.43603041044, juridiskā adrese: 

Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 uzdevumu izveidot un uzturēt 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi Zilupes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai. 

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” reģ. 

Nr.43603041044, juridiskā adrese: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-

3101, ar 2015. gada 02.jūniju. 

3. Apstiprināt SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumus topogrāfiskās informācijas apritei Zilupes novadā. Maksas 

pakalpojumi – Pielikumā. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu un 189. panta 

pirmo daļu – šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja 

adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses). 

 

Pielikumā:  

1. Deleģēšanas līgums 1 (viens) eks., oriģināls. 

 

 

10.§ 

 

Par Vārds Uzvārds īres un komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 



2010. gada 10. augustā Vārds Uzvārds, dzīvesvieta adrese un SIA “ZILUPES 

LTD”, reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, 

LV-5751, noslēdza dzīvojamās telpas mājas Raiņa iela 15 dzīvokļa Nr.11 īres līgumu. 

Īrniece dzīvojusi viena, mirusi 2012. gada 21. decembrī.  

Pamatojoties uz 2013. gada 05. februāra publikāciju, Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” bija uzsākts kreditoru pieteikšanās process. 

SIA “ZILUPES LTD” ir mirušās Vārds Uzvārds kreditors. Kreditoru pieteikšanās 

termiņš bija 3(trīs) mēneši. Ņemot vērā to, ka kreditoru pieteikšanās termiņš nokavēts, 

parāda piedziņa nav iespējama. 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otru daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. 

panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība 

NOLEMJ: 

 

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

iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 dzēst Vārds Uzvārds īres un 

komunālo pakalpojumu parādu EUR 214, 59 (divi simti četrpadsmit euro un 

piecdesmit deviņi centi) apmērā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

11.§ 

 

Par SIA “Būvtranss” parāda dzēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, J.Bondarenko, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Saskaņā ar Daugavpils tiesas 2008. gada 26. novembra nolēmumu civillietā 

Nr.C12386308, pasludināts SIA “Būvtranss”, reģistrācijas Nr.41502015463 (turpmāk 

– Parādnieks) maksātnespējas process. Par maksātnespējas procesa administratori tika 

iecelta sertificēta maksātnespējas procesa administratore Rita Skrinda, sertifikāts 

Nr.00419 (turpmāk – Administratore). 

Zilupes novada pašvaldība 2008. gadā iesniedza kreditora prasījumu pret 

Parādnieku par kopējo summu EUR 22 310,60, kas tika atzīts un iekļauts kreditoru 

prasījumu reģistrā. Zilupes novada pašvaldība 2009. gadā izvērtējot darījumu avansa 

maksājumam EUR 22 310.60  kopsummā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem avansa 

maksājumiem par pamatlīdzekļiem. 

Saskaņā ar Daugavpils tiesas 2014. gada 20. janvāra nolēmumu civillietā Nr. 

C12386308 pieņemts lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu. SIA 

“Būvtranss” likvidēts 2014. gada 12. februārī. 



Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo daļu kreditoru prasījumi 

pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad 

maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu. Atbilstoši minētā panta otrai daļai, kreditors nokavējis šā panta 

pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, kreditors savu prasījumu pret 

parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad 

maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts 

kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa kreditors zaudē kreditora 

statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku. 

Ievērojot to, ka kopš ieraksta par Parādnieka maksātnespējas procesa 

pasludināšanu ir pagājuši vairāk kā seši mēneši, kā arī, pamatojoties, uz 

Maksātnespējas likuma 73. panta otro daļu Zilupes novada pašvaldība ir zaudējusi 

savas iepriekš nepieteiktās prasījuma tiesības pret Parādnieku. 

Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo daļu un 73. panta otro 

daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Norakstīt SIA “Būvtranss” reģ. Nr. 41502015463, juridiskā adrese: 18. 

novembra iela 361D, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, avansa 

maksājumu EUR 22 310.60 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti desmit euro un 

sešdesmit centi) apmērā, kas izveidojies 2008. gadā Lauderu pagasta padomei 

noslēdzot uzņēmuma līgumu ar SIA “Būvtranss” un samaksājot avansu par 

Lauderu PII ēkas siltināšanu un remontu. 

2. Dzēst SIA “Būvtranss” reģ. Nr. 41502015463, juridiskā adrese: 18. novembra 

iela 361D, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, uzkrājumu 

nedrošajiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem EUR 22 310.60 

(divdesmit divi tūkstoši trīs simti desmit euro un sešdesmit centi) apmērā, kas 

izveidojies 2008. gadā Lauderu pagasta padomei noslēdzot uzņēmuma līgumu 

ar SIA “Būvtranss” un samaksājot avansu par Lauderu PII ēkas siltināšanu un 

remontu. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12.§ 

 

Par dzīvokļa īpašuma Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

atsavināšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S. Irbe 

  

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 



 

S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.04.2015. skatīts 

jautājums par dzīvokļa īpašuma Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 

atsavināšanu, kas sagatavots pēc Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvesvieta: adrese, 

2014. gada 11. novembra iesnieguma kas reģistrēts Zilupes novada pašvaldībā ar Nr. 

344 un Zilupes novada pašvaldības 17.11.2014. domes sēdes protokola Nr.14, 13 §. 

 Konstatēts, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 68170020055, 6620 m
2
 platībā un 

3 stāva/-u dzīvojamā ēka, tai skaitā arī dzīvoklis Nr.8 ir reģistrēts Zilupes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā uz Zilupes novada pašvaldības vārda, lēmuma datums 

24.09.2012, Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000013416-8. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 01. februāra noteikumiem Nr. 109 

“Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta” 5. punktam, Vārds Uzvārds 

iesniedzis Zilupes novada pašvaldībā šādus dokumentus: atsavināšanas ierosinājumu, 

atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju, 27.04.2015. īrnieka 

un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 

viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu, 

atsavināmā īpašuma 22.03.1991. un 29.12.1997. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju 

un ordera Nr. 188504 kopiju, 19.01.2015. izziņu par īres un komunālo maksājumu 

parāda neesību. 

Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības domes sēdes protokola Nr.14, 13 § un 

to, ka Vārds Uzvārds iesniedzis dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 

01. februāra noteikumiem Nr. 109 “Kārtība kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 5. punktam, Zilupes novada pašvaldības dome atļauj atsavināt Zilupes novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokli pēc adreses: Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, Zilupes nov., 

LV-5751. 

 Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. panta septīto 

daļu, nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. 

 2015. gada 14. maijā nekustamā īpašuma pēc adrese: Lauku iela 4 dz.8., 

Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, novērtējumu ir veicis sertificēts vērtētājs Juris Guntis 

Vjakse. Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu, nekustamā īpašuma tirgus 

vērtība uz 2015. gada 14. maiju ir EUR 3400,00(trīs tūkstoši četri simti euro un nulle 

centi). 

 2015. gada 04.jūnijā iesniegumā Nr.1.3.11/161 Vārds Uzvārds norāda, ka 

summu par dzīvokļa atsavināšanu apņemas apmaksāt 60 mēnešu laikā. 

 Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47. pantu, 

publiskas personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu 

segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu 

apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar Ministru kabineta 

2011. gada 01. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38. punktu, atsavināto publisko personu vai to iestāžu mantas 

atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atsavināmo publisko personu vai to 

iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas 

personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 



Ņemot vērā S. Irbes sniegto informāciju, pamatojoties uz “Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 8. panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2011. gada 01. februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5. punktu un 38. punktu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. 

punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

punktu, 45. panta trešo un ceturto daļu, Finanšu komitejas 29.04.2015. ieteikumu, 

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

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma pēc adreses: Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, Zilupes nov., LV-

5751, kadastra Nr.68170020055, kas ir 5960/80080 domājamā daļa no 

dzīvojamās mājas un zemes  6620 m
2
 kopplatībā, Lauku iela 4 dz. 8, Zilupes 

no., LV-5751 divistabu dzīvokļa kopējā platība 75,60 m
2
 un dzīvojamā platība 

50,20 m
2
 nosacīto cenu EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro un nulle 

centi). 

2. Atsavināt nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašuma pēc adreses: Lauku iela 4 

dz.8, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, kadastra Nr. 68170020055, kas ir 

5960/80080 domājamā daļa no dzīvojamās mājas un zemes 6620 m
2
 

kopplatībā, Lauku iela 4 dz. 8, Zilupes no., LV-5751 divistabu dzīvokļa kopējā 

platība 61,4 m
2
 to pārdodot īrniekam Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā 

dzīvesvieta: adrese. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisijai nosūtīt īrniekam 

Vārds Uzvārds pēc adreses: adrese atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) nosūtīt šo lēmumu 

Vārds Uzvārds pēc adreses: Lauku iela 4 dz.8, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 

un Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisijai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

A. Borsukai. 

 

 

13.§ 

 

Par grozījumiem 18.12.2014 lēmumā Nr.15, 27.§  “Par Amatu sarakstu 

2015.gadam” 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Sakarā ar darba apjoma palielināšanos papildināt Zilupes novada Amatu 

sarakstu, iekļaujot tajā – zemes ierīcības inženiera amatu (0,5 slodzi no 01.06.2015) 

un sētnieka amatu (1,0 slodzi no 01.06.2015.) 



Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 11. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 13. punktu, 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1108 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1651 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, 

kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Zilupes novada 

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

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Iekļaut Amatu sarakstā no 01.06.2015. amata vienību – zemes ierīcības 

inženieris (profesijas kods 2165 07) un amata vienību – sētnieks (profesijas 

kods 9613 01). 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam noslēgt 

darba līgumus. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektore A. Borsuka. 

 

 

14.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Zilupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

 O.Klovane informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “ Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi Nr. 17) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka 

nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 17. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 43. 

panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 “Par maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.17 “ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Zilupes novadā” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.17 “ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 



noteikšanu Zilupes novadā” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes 

novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes 

nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. 

Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā 

www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.17 “ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Zilupes novadā”, viens eks., uz 5 (piecām ) lappusēm, 

oriģināls. 

 

15.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 18 „Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanas” apstiprināšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

 O.Klovane informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “ Par Zilupes novada 

pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas” turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 18) 

projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams apstiprināt 

saistošos noteikumos Nr.18. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 43. 

panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 “ Par Zilupes novada pašvaldības 

pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.18 “ Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanas” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.18 “ Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un 

http://www.zilupe.lv/


bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanas” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības 

domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un 

Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim 

publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.18 “ Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanas”, viens eks., uz 8 (astoņām) lappusēm, oriģināls. 

 

 

16.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 

apstiprināšanu 

Ziņo: S.Irbe 

 

 S.Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Grozījums 2011.gada 

29.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā”” turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 19 projektu, 

Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams apstiprināt saistošos 

noteikumos Nr.19. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 43. 

panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 “Grozījums 2011.gada 29.septembra 

Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā 

teritorijā””. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.19 “ Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 

trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā 

http://www.zilupe.lv/


veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.19 “ Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 

trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes 

ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes 

novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai 

Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.19 “Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā””, 

viens eks., uz 2 (divām) lappusēm, oriģināls. 

 

 

 

17.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, 

izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Nodeva par reklāmas 

metriālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 

vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi 

Nr.10) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams 

apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 10. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 7. punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Nodeva par reklāmas materiālu, 

izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 

vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.10 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.10 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes 

novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes 

nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. 

Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā 

www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.10 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, 

sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā”, viens eks., uz 2 ( divām) 

lappusēm, oriģināls. 

 

18.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku pabalstiem”” 

apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par svētku pabalstiem” 

(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome 

konstatē, ka nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos Nr.11. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

http://www.zilupe.lv/


V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 “Par svētku pabalstiem”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.11 “Par svētku pabalstiem” trīs dienu laikā pēc saistošo 

noteikumu parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.11 “Par svētku pabalstiem” trīs darbdienu laikā pēc 

saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt 

redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 

13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, 

kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes 

mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.11 “Par svētku pabalstiem”, viens eks., uz 2 

(divām) lappusēm, oriģināls. 

 

 

19.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012. 

gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi Nr. 12) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka 

nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos Nr.12. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, 

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

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība 

NOLEMJ: 

 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 “Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.12 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Zilupes novadā” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.12 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Zilupes novadā” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes 

novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes 

nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. 

Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā 

www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.12 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”, viens eks., uz 4 ( četrām) 

lappusēm, oriģināls. 

 

20.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par svētku pabalstu politiski 

represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par svētku pabalstu politiski 

represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem” (turpmāk – saistošie 

noteikumi Nr. 13) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka 

nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 13. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 “Par svētku pabalstu politiski 

represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.13 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un 

Otrā pasaules kara dalībniekiem” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu 

parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.13 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un 

Otrā pasaules kara dalībniekiem” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā 

Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, 

Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt 

A. Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā 

www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.13 “Par svētku pabalstu politiski represētajām 

personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”, viens eks., uz 2 ( divām) 

lappusēm, oriģināls. 

 

 

21.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu 

personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par vienreizēju pabalstu 

personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām” (turpmāk – saistošie noteikumi 

Nr.14) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams 

apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 14. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 “Par vienreizēju pabalstu personām, 

kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.14 “Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no 

ieslodzījuma vietām”  trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.14 “Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no 

ieslodzījuma vietām” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes 

novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes 

nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. 

Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā 

www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.14 “Par vienreizēju pabalstu personām, kuras 

atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”, viens eks., uz 2 ( divām) lappusēm, 

oriģināls. 

 

 

22.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pabalstu personām ar 

veselības un funkcionāliem traucējumiem”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par pabalstu personām ar 

veselības un funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 15) 

projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē, ka nepieciešams apstiprināt 

saistošos noteikumos Nr.15. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Par pabalstu personām ar veselības 

un funkcionāliem traucējumiem”. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.15 “Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem 

traucējumiem” trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā 

un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.15 “Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem 

traucējumiem” trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības 

domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un 

Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim 

publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.15 “Par pabalstu personām ar veselības un 

funkcionāliem traucējumiem”, viens eks., uz 2 (divām ) lappusēm, 

oriģināls. 

 

23.§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. 

gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par vienreizēju apbedīšanas 

pabalstu”” apstiprināšanu 

Ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Par vienreizēju apbedīšanas 

pabalstu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.16) projektu, Zilupes novada pašvaldības 

dome konstatē, ka nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos Nr.16. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, 43. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 “Par vienreizēju apbedīšanas 

pabalstu”. 

 

http://www.zilupe.lv/


2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.16 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” trīs dienu laikā pēc 

saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.16 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” trīs darbdienu laikā 

pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt 

redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 

13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, 

kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes 

mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.16 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”, viens 

eks., uz 2 (divām) lappusēm, oriģināls. 

 

 

24.§ 

 

Par Vārds Uzvārds komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

SIA “ZILUPES LTD”, reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, 

Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 

2013. gada 25. aprīļa lēmumu “Par Zilupes novada Pasienes pagasta iedzīvotāju 

parādu par komunālajiem maksājumiem nodošanu SIA “Zilupes LTD”” un 2013. 

gada 02. maija pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1, pieņēma no Pasienes pagasta 

Vārds Uzvārds komunālo pakalpojumu parādu EUR 104,34 (Ls 73.33) (turpmāk – 

parāds) apmērā. 

Ņemot vērā to, ka līgums ar Vārds Uzvārds par komunālo pakalpojumu 

sniegšanu nebija noslēgts, kā arī ņemot vērā SIA “ZILUPES LTD” sniegto 

informāciju, ka kopš parāda pieņemšanas SIA “ZILUPES LTD” nav sniedzis un 

nesniedz komunālos pakalpojumus Vārds Uzvārds līdz ar to parāda piedziņa nav 

iespējama.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

http://www.zilupe.lv/


 

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

13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 dzēst Vārds Uzvārds komunālo 

pakalpojumu parādu EUR 104.34 (viens simts četri euro un trīsdesmit četri 

centi) apmērā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

25.§ 

 

Par SIA “AIAIAI” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegsanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Zilupes novada pašvaldības dome 11.05.2015. saņēma SIA “AIAIAI”, reģ 

Nr.42403025851, adrese: Metālistu iela 7-14, Rēzekne, LV-4604 iesniegto 

iesniegumu (turpmāk – iesniegums) reģistrēts Zilupes novada pašvaldībā ar Nr.128. 

SIA “AIAIAI” iesniegumā lūdz Zilupes novada pašvaldību izsniegt atļauju veikt 

lauksaimniecības produkcijas tirdzniecību. Realizējamo preču grupas: Polijā audzētas 

zemenes, ķirši, tomāti un gurķi. SIA “AIAIAI” precizētajā 28.05.2015. iesniegumā 

norādījis paredzamo tirdzniecības norises laiku, respektīvi no 2015. gada 29. maija 

līdz 2015. gada 24. jūnijam (divas reizes nedēļā). 

 Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājās 

spēkā 2014. gada 01. janvārī “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada 30. 

decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un 

tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”” un 2010. gada 12. 

maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – 

noteikumi) 2. punkta 2.5. apakšpunktu, tirdzniecības dalībnieks – šo noteikumu 

izpratnē juridiskā vai fiziskā persona, kura pārdod šo noteikumu 7. punktā minētās 

preces. Noteikumu 2. punkta 2.1. apakšpunkts nosaka, ka ielu tirdzniecība – preču 

pārdošana pašvaldības iekārtotās vai arī pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai 

skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. SIA “AIAIAI” 

Zilupes novada pašvaldībai 28.05.2015. iesniegtajam iesniegumam pievienojis 

pielikumā personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju, Polijā pirkto un Latvijā 

realizējamo preču pavadzīmes kopiju, Uzņēmumu reģistra 13.05.2015. lēmums par 

izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā. S. Irbe ir pārbaudījusi Pārtikas veterinārā 

dienesta reģistrā (turpmāk – PVD) SIA “AIAIAI” reģistrāciju. SIA “AIAIAI” PVD 

reģistrā reģistrēts ar Nr.065540.  

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

2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 



kārtību” 2. punkta 2.5. apakšpunktu, 7. punktu, 2. punkta 2.1. apakšpunktu, Zilupes 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājās spēkā 2014. gada 01. 

janvārī “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada 30. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.12 “Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības 

nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”” 5.2.1. punktu un 5.8. punktu, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

1. Izsniegt atļauju SIA “AIAIAI”, reģ Nr.42403025851, adrese: Metālistu iela 7-

14, Rēzekne, LV-4604 uz laiku no 2015. gada 02. jūnija līdz 2015. gada 24. 

jūnijam pēc adreses Stacijas iela, Zilupe. 

2. Noteikt nodevas likmi par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās 

dienā, tirgojot pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, augļus: EUR 1,42 (viens euro 

un četrdesmit divi centi). Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms 

tirdzniecības atļaujas saņemšanas. 

 

26.§ 

Par 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības zemes nomas 

maksas apmēru Zilupes novadā” precizēšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

 Pamatojoties uz Vides aizsrdzības un reģionālās attīstības ministrijas 

19.05.2015. vēstuli Nr.18-6/4094, nepieciešams precizēt Zilupes novada pašvaldības 

2015.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Par pašvaldības zemes nomas maksas 

apmēru Zilupes novadā”. 

Saskaņā ar likuma Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem 

Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”18. punktu Zilupes novada 

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

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Zilupes novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošos noteikumus 

Nr.7 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā”: 

1.1. Svītrot no saistošo noteikumu Nr.7 izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu. 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu Nr.7 2. punktu. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu Nr.7 6. punktu. 

1.4. Saistošo noteikumu Nr.7 tekstu neiedalīt nodaļās. 

 

2.  Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā” 

trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

 



3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos 

noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā”  

trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā 

pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada 

pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes 

novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv. 

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

"Zilupes novada vēstis" likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā. 

Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes 

novada pagastu pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv. 

 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei A. Borsukai.  

 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru 

Zilupes novadā”, viens eks., uz 3 (trīs) lappusēm, oriģināls. 

 

 

27.§ 

 

Par degvielu normas apstiprināšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa 

normas apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnām: 

 

1. AUDI A6 AVANT, Reģ. Nr.XXXX – degvielas patēriņš vasaras periodā 

5,8l/100km, ziemas periodā 6,4l/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, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnām: 

1.1. AUDI A6 AVANT, Reģ. Nr.XXXX – degvielas patēriņš vasaras 

periodā 5,8l/100km, ziemas periodā 6,4l/100km; 

 

 

28.§ 

 

Par adreses piešķiršanu ēkām 

Ziņo V.Vaļdens 

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


 

1. 

 

Izskatot SIA „Zilupes LTD”, juridiskā adrese Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov., 18.02.2015.g. iesniegumu, reģ. 18.02.2015. ar Nr.43.1 par adreses piešķiršanu 

ēkai Lauku šķērsiela 4, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170020191 un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 68170020191001 adresi Lauku šķērsiela 

4, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68170020191 Lauku šķērsiela 4, Zilupe, Zilupes nov. 

 

2. 

 

Izskatot SIA „Zilupes LTD”, juridiskā adrese Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov., 18.02.2015.g. iesniegumu, reģ. 18.02.2015. ar Nr.43.1 par adreses piešķiršanu 

ēkām Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170030341 un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 68170030341001 adresi Domes iela 

12A, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68170030341 Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes nov. 

2. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 68170030341002 adresi Domes iela 

12A, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68170030341 Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes nov. 

 

3. 

 

Izskatot SIA „Zilupes LTD”, juridiskā adrese Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov., 18.02.2015.g. iesniegumu, reģ. 18.02.2015. ar Nr.43.1 par adreses piešķiršanu 

ēkai Mērnieku iela 14, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170030324 un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 68170030324009 adresi Mērnieku iela 

14, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68170030324 Mērnieku iela 14, Zilupe, Zilupes nov. 

 

 



29.§ 

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu 

piešķiršanu 

Ziņo V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo „Xxxx”, Rjabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 

08.05.2015.g. iesniegumu, reģ. 08.05.2015. ar Nr.126, par zemes vienības 1,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68960060054 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar 

kadastra numuru 68960050002 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma 

nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 68960060054, „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

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

pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 

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

pašvaldība NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 1,2 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 68960060054 no nekustāmā īpašuma ar kadastra 

numuru 68960050002 „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 

1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960060054, piešķirt īpašuma 

nosaukumu „Xxxx”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

 

 

30.§ 

 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo V.Vaļdens 

 

1. 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 

(pamats Rīgas apgabaltiesas Zvērinātās notāres Ilonas Grikkes 30.12.2014. pilnvara ar 

Nr.4972), 07.05.2015.g. iesniegumu, reģ. 07.05.2015. ar Nr.123, par zemes vienības 

0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840030018 „Xxxx”, Pricimova, Pasienes 

pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, pamatojoties uz 1992.gada 15.oktobra pirkuma 

līgumu Nr.48 uz namīpašumu. 

Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes 2009.gada 25.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3.10§) tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Vārds Uzvārds 

uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840030018 „Xxxx”, 

Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 



Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes lēmuma (protokols 

Nr.4.14.§) 6.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68840030018 „Xxxx”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

Vārds Uzvārds saskaņā ar 1992.gada 15.oktobra pirkuma līgumu Nr.48 uz 

namīpašumu un ir faktiskais lietotājs uz zemes vienību 654 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68010010533 Xxxx ielā 10, Ludza, Ludzas nov.. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 

otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī 

tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos 

noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas 

maksu gadā: 

 

             7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām; 

             7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             7.
1
 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 

nodokļus. 

             7.
2
 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro 

gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka 

nekā 28 euro gadā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 7
1
.pantu un 

7
2
.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,7 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68840030018 „Xxxx”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes 

nov. ar 2008.gada 1.septembri. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, uz zemes 

vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840030018 „Xxxx”, 

Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā uz desmit gadiem. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja 

aprēķinot nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir 

noteikta 28 euro gadā. Nomas maksai piemērojams koeficents 1,5 uz laiku, 

līdz namīpašums būs, ierakstīts Zemesgrāmatā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot 

zemes nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

2. 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo „Xxxx”-7, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 

11.05.2015.g. iesniegumu, reģ. 11.05.2015. ar Nr.127, par zemes vienības 0,6 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080342, zemes vienības 0,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68960080343 un zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68960080370 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā uz 5.gadiem 

bez apbūves tiesībām un atteikšanos no nomas tiesībām uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 68960080085 un 68960080193. 

Ar Zilupes novada domes 2009.gada 25.marta sēdes lēmumu (protokols 

Nr.5.4.§) tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Vārds Uzvārds uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 68960080085, 68960080193, 68960080342, 68960080343 un 

68960080370 Zaļesjes pag., Zilupes nov.  

Zilupes novada pašvaldība 2009.gada 29.oktobrī noslēdza lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.42 ar Vārds Uzvārds uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68960080085, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68960080193, zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68960080342, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080343 un 

zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080370 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. uz pieciem gadiem līdz 2014.gada 30.oktobrim. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

2
1 

daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi. 

Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmuma (protokols 

Nr.7.14.§) 64.punktu tika atzīts, ka zemes 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68960080085, zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080193, 

zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080342, zemes vienība 0,5 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080343 un zemes vienība 0,06 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68960080370 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošas Zilupes 

novada pašvaldībai. 

Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7, kas apstiprināti ar 

Zilupes novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3.24.§), otrās 

daļas 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība 

nepārsniedz 1,0 ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības 

plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN. 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 otrās 

daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68960080342, zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra 



apzīmējumu 68960080343 un zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68960080370 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar 2015.gada 1.jūniju 

bez apbūves tiesībām. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, par zemes vienību 0,5 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080343 un zemes vienība 0,06 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 68960080370 Zaļesjes pag., Zilupes nov. termiņā uz 

pieciem gadiem. 

3. Noteikt nomas maksu par katru zemes vienību 2,0 % no zemes gabala 

kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN. 

4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot 

zemes nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

3. 

 

             Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 25.05.2015.g. iesniegumu, reģ. 

25.05.2015. ar Nr.143, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 1325 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030272 Xxxx ielā 10A, Zilupe, Zilupes 

nov. uz 2 gadiem, kura ir ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

            Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa 

likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt 

jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo 

normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst 

atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz 

piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas 

tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz 

gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir 

jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 

17.panta pirmā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās pašvaldības vārda. 

             Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 

17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā 

daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas 

zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz 

vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 

iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek 

piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 

otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī 

tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa 

likums” 15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības 

likums” trešās nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 1325 kv.m 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030272 Xxxx ielā 10A, Zilupe, Zilupes 

nov. ar 2015.gada 1.jūniju bez apbūves tiesībām uz diviem gadiem. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes 

vienību 1325 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030272 Xxxx ielā 

10A, Zilupe, Zilupes nov., termiņā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 

31.maijam. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot 

zemes nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

31.§ 

 

Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo V.Vaļdens 

 

Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 6054 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

68170020191 Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes nov. atrodas Zilupes novada 

pašvaldības uzņēmumu SIA „Zilupes LTD” piederoša automatizēta kanalizācijas 

sūkņu stacija, saskaņā ar Ludzas novada būvvaldes 2015.gada 15.maija pieņemšanas 

ekspluatācijā aktu ar kodu 15 00019 0681801.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka zeme, 

kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: uz šīs zemes ir 

pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms 

tās kļuva par privātpersonas īpašumu, ir piederējušas pašvaldības kapitālsabiedrībai.  

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

pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 

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

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 



1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 6054 ha ar kadastra apzīmējumu 68170020191 

Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes 2013.gada 

27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.9.punkts) „Par zemes vienību 

atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 4.punkts. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 

76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas 

Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

31.§ 

 

Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo A.Borsuka 

 

1. 

 

Izskatot Zilupes vidusskolas direktores A.Čekstres lūgumu izdalīt finansiālu 

atbalstu pa 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) 14 Zilupes vidusskolas 2014.gada 

teicamniekiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Peličeva, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Fenčenko,T.Semjonova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās A.Čekstere  - pamats likuma ”Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada 

dome, NOLEMJ: 

 

1. Izdalīt finansiālu atbalstu pa 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) katram, 14 

Zilupes vidusskolas teicamniekiem, saskaņā sarakstu pielikumā. 

 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.. 

 

2. 

 

Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas piestādītos 

skolēnu sportistu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir republikas un starptautisko 

sacensību uzvarētāji, kā arī skolēnu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies 

novada un republikas olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, Zilupes novada 

pašvaldības dome balstoties uz „Zilupes vidusskolas skolēnu mācību un interešu 

izglītības stimulēšanas nolikumu”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

S.Fenčenko,T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

A.Čekstere  - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

 

1. Sportistiem, kuri ir republikas un starptautisko sacensību uzvarētāji, un 

skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies novadu un republikas 

olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, izsniegt pabalstus saskaņā ar klāt 

pievienoto sarakstu. 

 



Pielikumā: saraksts uz 19 lpp.. 

 

3. 

Izskatot Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas 

lūgumu izdalīt finansiālu atbalstu Zilupes MMS deju grupai „DANCE EXPRESS”, 

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

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Izdalīt finansiālu atbalstu pa 15,00 EUR (piecpadsmit euro) katram,14 deju 

kolektīva dalībniekiem, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.. 

 

4. 

 

Izskatot Zilupes Tautas nama vadītājas Ineses Pertaja iesniegumu – piešķirt 

materiālo pabalstu Zilupes vidusskolas audzēkņiem, kas aktīvi piedalījās Zilupes 

pilsētā rīkotājos pasākumos, kā arī pasākumos novada un valsts mērogā, atklāti 

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

N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Izdalīt materiālo pabalstu pa 15,00 EUR (piecpadsmit euro) katram,16 Zilupes 

vidusskolas audzēkņiem, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.. 

 

 

33.§ 

 

Par nolikuma “Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums” 

apstiprināšanu 

Ziņo: O. Agafonovs, debatēs: V. Vaļdens, S.Irbe 

 

O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei. 

 

Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 12. panta astoto daļu, pašvaldību  ceļu un 

ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un 

būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu 

fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto 

mērķdotācijas izlietošanas kārtību. Ņemot vērā minēto, nepieciešams apstiprināt 

“Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu”. 

Pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 12. panta astoto daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta 2. apakšpunktu, Ministru kabineta 11.02.2008. noteikumiem 

Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība”, Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, 



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

pašvaldība NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”. 

Pielikumā: 

1. Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums uz 2 (divām) lappusēm; 

2. Pielikums Nr.1 pie “Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma” – 

darbu pieņemšanas – nodošanas žurnāls; 

3. Pielikums Nr.2 pie “Zilupes novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma” – 

autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls. 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja: I.Meikšāne 

 


