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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDĒS PROTOKOLS  
Zilupē 

 

 

2016. gada 18.augustā         protokols Nr.9

    

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00. 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00. 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs 

Sēdi protokolē – sekretāre Kristīne Kudrjavceva 

 

Sēdē piedalās – Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Alla Čekstere, Taisa Semjonova, Nikolajs Jefimovs, 

Leonīds Osipovs, Anna Peličeva.  

  

Sēdē nepiedalās  - Gunārs Smuļko (atvaļinājumā), Sergejs Fenčenko (darba komandējumā)  

 

Sēdē klātesošas personas: 

 

- Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede     Jana BONDARENKO 

Jurists      Jurijs LIVDĀNS 

Sociāla dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

SIA “Zilupes LTD” valdes loceklis  Valērijs FITISOVS 

Izglītības speciāliste    Jeļena VELIGURSKA 
       

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

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

pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. 

 

1. Par SIA “Ludzas maiznīca” iesnieguma izskatīšanu. 

2. Par Zilupes vidusskolas direktores iesniegumu izskatīšanu.  

3. Par Zilupes novada ceļu un ielu reģistrēšanu.  

4. Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu.  

5. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu. 
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1.§ 

 

Par SIA “Ludzas maiznīca” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo:V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatot  04.08.2016. iesniegto SIA “Ludzas 

maiznīca” 27.07.2016. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.3.11/204), kurā SIA “Ludzas maiznīca” 

lūdz, sakarā ar veikala atvēršanu pēc adreses Brīvības iela Nr.32, Zilupe, izsniegt atļauju 

mazumtirdzniecībai ar pārtikas, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un 

rūpniecības precēm. 

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

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 3.punkts 

nosaka, ka ar pašvaldību saskaņojami šādi tirdzniecības veidi: ielu tirdzniecība un tirgus. 
Līdz ar to var secināt, ka mazumtirdzniecībai ar pārtikas, tabakas izstrādājumiem, 

alkoholiskajiem dzērieniem un rūpniecības precēm veikalā nav nepieciešams saņemt Zilupes 

novada pašvaldības domes atļauju. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt zināšanai informāciju par SIA “Ludzas maiznīca” mazumtirdzniecību ar pārtikas, 

tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un rūpniecības precēm, veikalā pēc adreses 

Brīvības iela Nr.32, Zilupe, Zilupes novads. 
 

2.§ 

 

Par Zilupes vidusskolas direktores iesniegumu izskatīšanu 

Ziņo: A.Čekstere 

 

1. 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores iesniegumu, 

kurā tiek lūgts atļaut atvērt 2016./2017.m.g. Zilupes vidusskolā un Zilupes vidusskolas 

struktūrvienībā Pasienes pamatskolā sekojošas klases: 

 1.a klase – 6 skolēni; 

 2.b klase – 5 skolēni; 

 2.c klase – 5 skolēni;  

 4.b klase (apvienota ar 1.b) – 6skolēni; 

 6.b klase (apvienota ar 5.b) – 8 skolēni; 

 9.b klase (apvienota ar 7.b) – 8 skolēni. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, “Izglītības likuma” 

17.punktu, kā arī uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva), PRET – 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Atļaut Zilupes vidusskolā un Zilupes vidusskolas struktūrvienībā Pasienes pamatskolā 

atvērt 2016./2017.m.g. 1.a, 2.b, 2.c, 4.b (apvienota ar 1.b), 6.b (apvienota ar 5.b), 9.b (apvienota 

ar 7.b) klases.                      
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2.  

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas iesniegumu, kurā tiek lūgts 

atbalstīt Zilupes vidusskolas 1.klases skolēnus un Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes 

pamatskolas skolēnus mācību gaitas uzsākot. Zilupes vidusskolas skolēnu skaits – 13, Zilupes 

vidusskolas struktūrvienības Pasienes pamatskolas skolēnu skaits – 4. 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 29.04.2016. Saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

svētku pabalstiem Zilupes novadā” trešās daļas 9.punktu un saskaņā ar Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

A.Čekstere – pamats  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

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

 

Apstiprināt svētku pabalsta skolas piederumu iegādei zinību dienā 2016.gada 1.septembrī 

apmēru EUR 30,00 (trīsdesmit euro) vienam pirmklasniekam.  

 

 

3.§ 

Par Zilupes novada ceļu un ielu reģistrēšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatot iesniegtos Zilupes novada pašvaldības “A”, “B”, 

“C” grupas pagastu ceļu sarakstus un Zilupes novada pašvaldības ielu sarakstus (pagastos), kā arī 

sarakstus izmaiņu veikšanai Zilupes novada pašvaldības ceļu/ ielu reģistrā un pamatojoties uz 

15.09.2009. MK Nr.1052 “Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, un Zilupes 

novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

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

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

  

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības “A”, “B”, “C” grupas pagastu ceļu sarakstus 

(pielikumā). 

2. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības ielu sarakstus (pagastos) (pielikumā). 

3. Apstiprināt sarakstus izmaiņu veikšanai Zilupes novada pašvaldības ceļu/ ielu reģistrā 

(pielikumā). 

4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes izpilddirektorei sagatavotos sarakstus iesniegt 

Akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” Ludzas reģiona nodāļā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Zilupes novada pašvaldības domes  priekšsēdētaja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

 

4.§ 

 

Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo:V.Fitisovs 
  

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Zilupes LTD” reģ.Nr.46803003381, 

juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrība) 

iesniegusi vēstuli ar lūgumu palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu, izdarot naudas 

pārskaitījumu uz SIA “Zilupes LTD” kontu EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā, 

apkures katla iegādei. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot 

ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, likuma 
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62.pants nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz 

dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas 

noteikumi, 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus 

pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis., 14.panta pirmā daļā noteikts, ja pašvaldības kapitāla 

daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem 

pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļs 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, kā 

arī uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD”, reģ. Nr. 46803003381, 

pamatkapitālā naudas līdzekļus 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā. 

2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZILUPES LTD” pamatkapitālu par naudas 

līdzekļu ieguldījuma vērtību 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro), pretī saņemot 

attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro un 00 

centi). 

3. Lēmuma l.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā 15 dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“ZILUPES LTD” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un 

izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā. 

5. Uzdot pašvaldības sekretārei Kristīnei Kudrjavcevai pēc Zilupes novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD”. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

Vitalijam Vaļdenam. 

 

5.§ 

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

1. 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 16.08.2016. 

iesniegumu, reģ. 16.08.2016. ar Nr.1.3.11/212, par zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68840030056 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840030029 

„Vecinubi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68840030056, „Pirmie vecinubi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, un 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 – 

7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

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

kadastra apzīmējumu 68840030056 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

68840030029 „Vecinubi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā.  
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2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 68840030056, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Pirmie vecinubi”, 

Pasienes pagastā, Zilupes novadā. 

 

                                                                            2.   

                                                                                    

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 16.08.2016. 

iesniegumu, reģ. 16.08.2016. ar Nr.1.3.11/211, par zemes vienības 5,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68840010112 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840010015 

„Zaturanovi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68840010112, „Pirmie Zaturanovi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, un 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods XXX, atdala zemes vienību platībā 5,3 ha ar 

kadastra apzīmējumu 68840010112 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

68840010015 „Zaturanovi”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā.  

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 68840010112, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Pirmie Zaturanovi”, 

Pasienes pagastā, Zilupes novadā. 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

 

Sēdes vadītājs                    O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 18.augustā 

 

Sēdes protokolētāja                    K.Kudrjavceva 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 18.augustā 
 

 


