
  
 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

_____________________________________________________________ 
Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, tālr. 65707311, fakss 65707315, 

 e-pasts: dome@zilupe.lv, www.zilupe.lv, Reģistrācijas Nr.90000017383 
 
 

 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  
Zilupē 

 
 

2018. gada 26.februārī      protokols Nr.3 
    
Sēde sasaukta plkst.09.00 
Sēdi atklāj plkst.09.00 
 
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, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA. 
Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS – slimības dēļ. 
   
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 
Izpilddirektore     Aina BORSUKA 
Izglītības darba speciāliste   Svetlana KUZMIKA 
Zilupes vidusskolas direktore   Alla ČEKSTERE 
Zilupes vidusskolas direktores vietniece Vija APELE     
  
Sēdes darba kārtība:  

1. Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju; 
2. Par 28.12.2012. Deleģēšanas līguma Nr.147 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Zilupes novada pašvaldības teritorijā” pagarināšanu; 
3. Par 04.01.2016. nomas līguma Nr.12C pagarināšanu ar SIA “Bidrija”; 
4. Par 22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.56C pagarināšanu ar Biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”; 
5. Par 22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.55C pagarināšanu ar Biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”. 
tošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes  
sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 
L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 
novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ 
Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju 

Ziņo: S.Kuzmika, A.Čekstere, V.Apele 
  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, lietderīgi izmantotu pašvaldības 
un valsts finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta 
pirmās daļas 2. un 5.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas 
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 
L.Osipovs, O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts 
(O.Agafonovs), Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt Pasienes pamatskolu Zilupes vidusskolas struktūrvienību ar 2018.gada     
    31.augustu. 

 2. Zilupes vidusskolas direktorei savlaicīgi informēt darbiniekus par darba attiecību  
    izbeigšanu; 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei     
    A.Borsukai; 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā   
    rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 
2.§ 

  Par 28.12.2012. Deleģēšanas līguma Nr.147 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Zilupes novada pašvaldības teritorijā” pagarināšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 
 
 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībās” 15.panata pirmās daļas 1.punktu, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 
Saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, vietējās 
pašvaldības savā administratīvajā teritorijā organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu valsts un reģionālajiem plāniem. 
 Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta trešais daļai no katras autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 
iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 
privātpersonai pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā 
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas 
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā personas attiecīgo 
uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība. 
 Zilupes novada pašvaldības 1995.gada 20.decembrī nodibināja pašvaldības SIA “Zilupes 
LTD”, kuras darbības mērķi ir veidi saskaņā ar statūtiem ir: tajā skaitā tvaika piegāde un gaisa 
kondicionēšana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, 
sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. Pašvaldības SIA “Zilupes LTD” 
Zilupes novada teritorijā (izņemot Lauderu pagastu) sekmīgi un efektīvi nodrošina no likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu veikšanu.  
 Pašvaldības SIA “Zilupes LTD” ir Zilupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 
visas kapitāla daļas pieder Zilupes novada pašvaldībai. Pašvaldības SIA “Zilupes LTD” darbības 
joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Zilupes novada 
pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās 
kompetences.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 
1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo 
daļu, 45.panta trešo daļu, 46.pantu, ņemto vērā Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 
O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 28.12.2012. Deleģēšanas līgumu Nr.147 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu pie Zilupes novada pašvaldības teritorijā” līdz 31.12.2021. 
 2. Uzdot pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot vienošanos par Deleģēšanas līguma 
pagarināšanu. 
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 
Vaļdenam. 
 6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
 
 

3.§ 
  Par 04.01.2016. nomas līguma Nr.12C pagarināšanu ar SIA “Bidrija” 

Ziņo: A.Borsuka 
 
 Zilupes novada pašvaldība saņēma lūgumu no SIA “Bidrija”, reģ Nr.42403008777, 
juridiskā adrese Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, par 04.01.2016. 
Nomas līguma Nr.12C pagarināšanu par telpu nomu, kas atrodas pēc adreses Bērzu ielā 6, 
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, līdz 31.12.2021.  
 Starp Zilupes novada pašvaldību un SIA “Bidrija” 04.01.2016. tika noslēgts telpu nomas 
līgums Nr.12C par pašvaldībai piederošo telpu nomu saimnieciskās darbības veikšanai. Telpas 
plātība – 12,3m³, kadastra Nr.6564 002 0309 001 (telpas Nr.10 būves plānā). Nomas maksa par 
04.01.2016. Nomas līguma Nr.12C periodu tika noteikta 1,65 EUR. 
 Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības noteikumiem Nr.1/4 “Par Zilupes novada 
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (29.11.2016. protokols Nr.11, 4.§) nomas maksa par 
nedzīvojamo telpu nomu, kas atrodas pēc adreses Bērzu ielā 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes 
nov., LV-5722,  mēnesī sastāda 2,46 EUR. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 
O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 04.01.2016. Nomas līgumu Nr.12C līdz 31.12.2021. 
    2. Uzdot pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot vienošanos par Nomas līguma 
Nr.12C pagarināšanu. 
   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 
Vaļdenam. 
   4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
 
 
 
 
 
 
 



4 

4.§ 
  Par 22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.56C pagarināšanu ar biedrību 

“Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” 
Ziņo: A.Borsuka 

 
 Zilupes novada pašvaldība saņēma lūgumu no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas 
komiteja”, reģ Nr.40008002279, juridiskā adrese Latgales iela 129, Ludza, LV-5701, par 
22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.56C pagarināšanu par telpu nomu, kas atrodas pēc 
adreses “Svīres”, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, līdz 21.04.2021.  
 Starp Zilupes novada pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” 
22.04.2015. tika noslēgts Telpas patapinājuma līgums Nr.56C par pašvaldībai piederošo telpu 
pēc adreses “Svīres”, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, bezatlīdzības nodošanu lietošanā. 
Telpas plātība – 13,8m³, sastāv no vienas istabas uz zemes gabala ar kadastra Nr.6884 4001 
0532. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 
O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 22.04.2015. Telpas patapinājuma līgumu Nr.56C līdz 21.04.2021. 
    2. Uzdot pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot vienošanos par Telpas 
patapinājuma līguma Nr.56C pagarināšanu. 
   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 
Vaļdenam. 
   4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
 

5.§ 
  Par 22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.55C pagarināšanu ar biedrību 

“Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” 
Ziņo: A.Borsuka 

 
 Zilupes novada pašvaldība saņēma lūgumu no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas 
komiteja”, reģ Nr.40008002279, juridiskā adrese Latgales iela 129, Ludza, LV-5701, par 
22.04.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.55C pagarināšanu par telpu nomu, kas atrodas pēc 
adreses Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, līdz 21.04.2021.  
 Starp Zilupes novada pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” 
22.04.2015. tika noslēgts Telpas patapinājuma līgums Nr.55C par pašvaldībai piederošo telpu 
pēc adreses Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, bezatlīdzības nodošanu 
lietošanā. Telpas plātība – 18,9m³, sastāv no vienas istabas uz zemes gabala ar kadastra Nr.6864 
0020 309. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, 
O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 
pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 22.04.2015. Telpas patapinājuma līgumu Nr.55C līdz 21.04.2021. 
    2. Uzdot pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot vienošanos par Telpas 
patapinājuma līguma Nr.56C pagarināšanu. 
   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 
Vaļdenam. 
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   4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
 

 
 
Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 
Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 
 
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 6.martā 
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