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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 27.jūlijā       protokols Nr.5  

  

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Sergejs FENČENKO, Leonīds OSIPOVS, 

Gunārs SMUĻKO, Svetlana VOITKEVIČA, Anna PELIČEVA, Niks MURAŠOVS. 

Sēdē nepiedalās  - deputāte Olga JAROŠENKO – atvaļinājumā. 

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Tūrisma speciāliste    Ilga IVANOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 
      

Sēdes darba kārtība:  

1. Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana; 

2. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē; 

3. Par instrukcijas "Par kārtību, kādā dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas 

maksas parādu piedziņu" apstiprināšanu; 

4. Par instrukcijas “Par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un 

saglabāšanas kārtību Zilupes novada administrācijā” (apstiprināta ar Zilupes novada 

pašvaldības domes 29.01.2016. lēmumu (protokols Nr.1, 10.§) atcelšanu; 

5. Par pašvaldības komisiju nolikumu apstiprināšanu; 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu; 

7. Par tūrisma speciālistes I.Ivanovas iesnieguma izskatīšanu; 

8. Par izstāšanos no Latgales reģionālās attīstības aģentūras; 

9. Par patapinājuma līguma noslēgšanu; 

10. Par zemes platības precizēšanu; 

11. Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam; 

12. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. domes sēdes lēmumā (protokols 

Nr.8, 16.§). 
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Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana 

Ziņo: O.Agafonovs 

  

Sakarā ar to, ka Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja V.Kudrjašova līdz š.g. 29.jūlijam 

atrodas ikgadējā atvaļinājumā, O.Agafonovs ierosina jautājuma izskatīšanu par Lauderu pagasta 

pārvaldes vadītāja ievēlēšanu atlikt līdz nākamai domes sēdei. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

2.§ 

Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

O.Agafonovs ierosina deleģēt dalībai Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, 

S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – pamats likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Deleģēt Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu. 

 

3.§ 

 Par instrukcijas “Par kārtību, kādā dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas 

maksas parādu piedziņu” apstiprināšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Zilupes novada domes jurista Jurija Livdāna iesniegto Zilupes novada domes 

iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Zilupes novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 2.punktu, 69.panta 8.punktu, likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 26.panta ceturto daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kā arī uz Zilupes novada 

pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, 

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

 

1. Izdot iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Zilupes novada pašvaldība organizē nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” (pielikumā). 

2. Noteikumi stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā. 
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4.§ 

 Par instrukcijas “Par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un 

saglabāšanas kārtību Zilupes novada administrācijā” (apstiprināta ar Zilupes novada 

pašvaldības domes 29.01.2016. lēmumu (protokols Nr.1, 10.§) atcelšanu 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti, izskatīja jautājumu par instrukcijas “Par 

lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Zilupes 

novada administrācijā” (apstiprināta ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.01.2016. lēmumu 

(protokols Nr.1, 10.§) atcelšanu. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Atcelt instrukciju “Par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un 

saglabāšanas kārtību Zilupes novada administrācijā” (apstiprināta ar Zilupes novada 

pašvaldības domes 29.01.2016. lēmumu (protokols Nr.1, 10.§); 

2. Uzdod Zilupes novada domes juristam Jurija Livdānam viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot Zilupes novada pašvaldības domes lietvedības instrukciju. 

 

5.§ 

 Par pašvaldības komisiju nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Atbilstoši tiesību aktu prasībām un nepieciešamībai izpildīt atsevišķas pašvaldības 

autonomās funkcijas, kā arī nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai 

domes sēdēs tika izstrādāti Zilupes novada pašvaldības domes atsevišķu komisiju nolikumu 

projekti. 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti, izskatīja pašvaldības domes jurista Jurija 

Livdāna iesniegtus Lauksaimniecības darījumu izvērtēšanas komisijas, Medību koordinācijas 

komisijas un Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisijas nolikumu projektus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ka arī Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Lauksaimniecības darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu;   

   2. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu; 

   3. Apstiprināt Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisijas nolikumu. 

 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izvērtējot Zilupes novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

informāciju, tika konstatēts, ka ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā 

ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteikumiem: 

 Vārds Uzvārds, personas kods, (mirusi 20.04.2017.), īpašums: Adrese, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 7.13; 
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 Vārds Uzvārds, personas kods, (mirusi 30.05.2006.), īpašums: Adrese, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 25.26. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. punktu 

nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos: - fiziskajai 

personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļu pašvaldības reizi 

ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un 

ceturto daļu, un Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, 

G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskajām personām:  

1.1. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 7.13; 

1.2. Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 25.26.  

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei 

Valentīnai Cirskai. 

3. Uzdot sekretārei Jeļenai Voitkevičai triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada 

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma norakstu Zilupes novada 

pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai. 

 

7.§ 

Par tūrisma speciālistes I.Ivanovas iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības domes saņēma Zilupes novada pašvaldības tūrisma speciālistes 

Ilgas Ivanovas iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par darba algas paaugstināšanu sakarā ar 

tiešo darba pienākumu apjoma pieaugumu un ar nozari netieši saistīto papildus uzdevumu 

veikšanu.  

Pamatojoties uz Zilupes novada Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, 

G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

1. Veikt grozījumu Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā 2017.gadam, kas ir 

apstiprināts ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.12.2016. lēmumu 2.§ Par darba samaksas 

noteikšanu (protokols Nr.15, 2.§), grozīt Zilupes novada pašvaldības centrālas administrācijas 

Amatu saraksta 13.punktu un izteikt šādā redakcijā: 

1.1. “Vienību skaits 0,75”; 

1.2. “Mēneša algas fonds, EUR 450”. 

2. Grozījumi stājās spēkā no 01.01.2018. 

 

 

 

 

8.§ 
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Par izstāšanos no Latgales reģionālās attīstības aģentūras 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

 Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Finanšu pastāvīgas komitejas 

ieteikumu par Zilupes novada pašvaldības izstāšanos no Latgales reģionālās attīstības aģentūras.  

Pamatojoties uz Zilupes novada Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, 

G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

Izstāties no Latgales reģionālās attīstības aģentūras. 

 

 

9.§ 

 Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas 

apstiprināšanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu uz automašīnu MERCEDES BENZ S350, valsts 

reģistrācijas Nr.FV8500, izlaiduma gads: 2010., automašīnas ekspluatācijas izmantojamā degviela 

– dīzeļdegviela. 

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 

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

pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – 

pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku 

Vitāliju Vaļdenu uz automašīnu MERCEDES BENZ S350, valsts reģistrācijas Nr.FV8500, 

izlaiduma gads: 2010., automašīnas ekspluatācijas izmantojamā degviela – dīzeļdegviela. 

2. Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai MERCEDES BENZ S350, valsts 

reģistrācijas Nr.FV8500  – degvielas patēriņš vasaras periodā 8,0l/100km, ziemas periodā 

8,8l/100km. 

 

 

10.§ 

Par zemes platības precizēšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

            Izskatot mērniecības firmas SIA „Austrumu mērnieks” sertificēta mērnieka Valda Krokša 

(sertifikāts Nr.AB000000011), izgatavoto Zilupes novada Zilupes pilsētas zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170030229, 

tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība - 2,2087 ha pārsniedz 

pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā teksta 

datos reģistrēto zemes platību – 2,2770 ha. 

            Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītā 

daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 

kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.  
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 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra 

noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, 

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

            Precizēt Vārds Uzvārds, personas kods, tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 68170030229 (īpašuma kadastra numurs 68170030229) Adrese, platību - 

2,2087 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem 

mērogā 1:2000. 

 

11.§ 

 Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 29.06.2017.g. 

iesniegumu, reģ. 03.07.2017. ar Nr.346, par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam 

īpašumam ar kadastra numuru 68960030093, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68960030093, Adrese 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 – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

      Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, tiesiskā valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar 

kadastra numuru 68960030093, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

68960030093., īpašuma nosaukumu „Druviņi”, Adrese. 

 

12.§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. domes sēdes lēmumā (protokols 

Nr.8, 16.§) 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Sakarā ar pārrakstīšanas kļūdu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, N.Murašovs, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – 

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

   Grozīt Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 16.§): 

“Svītrot 3.1. punktu lemjošajā daļā.” 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.jūlijā 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 27.jūlijā 
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