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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2018. gada 26.aprīlī      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, Taisa 

SEMJONOVA, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA. 

Sēdē nepiedalās  - deputāti Niks MURAŠOVS un Gunārs SMUĻKO – aizņemti pamatdarbā. 

          

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Jurists      Voldemārs ĻUBIMOVS 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja            Ludmila MATVEJENKO 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 

Izglītības darba speciāliste   Svetlana KUZMIKA 

Tūrisma speciāliste    Ilga IVANOVA 

SIA “Zilupes LTD” grāmatvede  Elvīra SILOVA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par SIA “Zilupes LTD” 2017.gada pārskata apstiprināšanu; 

2. Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu; 

3. Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas sastāvā; 

4. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā; 

5. Par izmaiņām Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvā; 

6. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā; 

7. Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu; 

8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu; 

9. Par 28.07.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.91C pagarināšanu ar biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”; 
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10. Par SIA “Dauseb” iesnieguma izskatīšanu; 

11. Par SIA “Fibra” iesnieguma izskatīšanu; 

12. Par 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības 

iesnieguma izskatīšanu; 

13. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0152, Rakšinas ciemā, 

Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai; 

14. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126, Rakšinas ciemā, 

Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai; 

15. Par svētku pabalsta piešķiršanu Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes absolventiem;  

16. Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības programmas 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā; 

17. Par Zilupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem; 

18. Par SIA “Bidrija” valdes locekļa ievēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu; 

19. Par dzīvokļa pēc adreses “Internāts”, dz.3, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu 

apsaimniekošanai SIA “Zilupes LTD”; 

20. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds. 

tošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par SIA “Zilupes LTD” 2017.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: E.Silova 

  

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Zilupes 

LTD”, Reģ.Nr.LV46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-

5751, galvenās grāmatvedes E.Silovas iesniegto uzņēmuma finanšu gada pārskatu par 2017.gadu 

ar lūgumu to apstiprināt.  

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

„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī uz Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un 

Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Zilupes LTD”, Reģ. Nr. LV46803003381, juridiskā adrese: Raiņa 

iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, finanšu gada pārskatu par 2017.gadu (pielikumā).  

    2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam. 

    3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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2.§ 

 Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, ņemot vērā Attīstības, komunālo 

un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskatu ar pielikumiem: 

1. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada bilanci ( veidlapa nr.1).                 5 719 781 euro 

 

2 Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem 

(veidlapa nr.4-3)- perioda neto pārsniegums                                                             381 469 euro 

 

3. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pašu kapitāla ( neto aktīva) izmaiņu pārskatu (veidlapa 

nr.4-1): pašu kapitāls 2017.gada beigās                                                     4 179 666 euro 

 

4. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada naudas plūsmas pārskatu ( veidlapa nr.2-NP) 

-ieņēmumos                                                                                                          3 296 968 euro 

-izdevumos                                                                                                           3 338 546 euro 

5.Zilupes novada pašvaldības naudas līdzekļu un to izvietojumu pārskatu (veidlapa nr.1-1): 

-naudas līdzekļi 2017.gada beigās                                                                            185 404 euro 

 

6. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu 

pārskatu (veidlapa nr.5): 

-ilgtermiņa nefinanšu aktīvi uz 31.12.2017.g.                                                       5 041 719 euro 

 

7. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada krājumu izmaiņu pārskatu (veidlapa nr.6): 

-krājumi 2017.gada beigās                                                                                         13 723 euro 

 

8. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

izmaiņu pārskatu ( veidlapa nr.7-1RADN): 

-ieguldījuma uzskaites vērtība 2017.gada beigās                                                       367 378 euro 

 

9. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskatu (veidlapa 

nr.7-1PAR): 

-ieguldījuma uzskaites vērtība 2017.gada beigās                                                         18 555 euro 

 

10. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem( veidlapa nr.8-AV). 

 

11. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par debitoriem (prasībām)      (veidlapanr.8-

1): 

-ilgtermiņa prasības (neto) 2017.gada beigās                                                                 1 150 euro 

-debitori (neto) 2017.gada beigās                                                                                79 901 euro 

 

12.Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par kreditoriem (saistībām)(veidl.nr.8-2): 

-kreditori 2017.gada beigās                                                                                    1 540 115 euro 

 

13. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par aizņēmumiem (veidlapa nr.9-1): 
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-aizņēmumu neatmaksātā summa 2017.gada beigās                                               1 285 910 euro 

 

14. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par galvojumiem (veidlapa nr.9-2): 

-galvojumu neatmaksātā summa 2017.gada beigās                                                    334 802 euro 

 

15. Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par budžeta izpildi (veidlapa nr.2): 

-pamatbudžeta ieņēmumi                                                                                       3 005 624 euro 

-pamatbudžeta izdevumi                                                                                        3 077 426 euro 

-speciālā budžeta ieņēmumi                                                                                      135 579 euro 

-speciālā budžeta izdevumi                                                                                        148 792 euro 

-ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi                                                                 200 euro 

-ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi                                                                  200 euro 

 

16.  Zilupes novada pašvaldības 2017.gada pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem  

(veidlapa nr.2-DII). 

17. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei 

Janai Bondarenko. 

18. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

3.§ 

 Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas sastāvā 

Ziņo: J.Voitkeiviča 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņām Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas sastāvā.  

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

T.Semjonova, saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgas komitejas sastāvā: Leonīda Osipova vietā ievēlēt par komitejas locekli pašvaldības 

deputāti Taisu Semjonovu. 

    2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

4.§ 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņām 

Administratīvās komisijas sastāvā.  

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā: 

Leonīda Osipova vietā ievēlēt par komitejas locekli pašvaldības juristu Voldemāru Ļubimovu. 

    2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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5.§ 

Par izmaiņām Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

sastāvā 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņām Vidi 

degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā.  

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

T.Semjonova, saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku (būvju) un 

nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā: Leonīda Osipova vietā ievēlēt par komisijas 

locekli deputāti Taisu Semjonovu. 

    2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

6.§ 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņām Medību 

koordinācijas komisijas sastāvā.  

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

T.Semjonova, saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā: 

Leonīda Osipova vietā ievēlēt par komisijas locekli deputāti Taisu Semjonovu. 

    2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

7.§ 

 Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas 

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

(pielikumā).  

   2. Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei nosūtīt šo lēmumu Ludzas novada 

pašvaldībai uz adresi Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV05701. 

    3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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8.§ 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas dzēšanu 

Ziņo: V.Ļubimovs 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldībā ir konstatēts fakts, ka sekojošām fiziskām personām ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļu parāds: 

1. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība  ar kadastra numuru 68170030071, par 

laika periodu 2001-2012.g. nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 81,34; 

2. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība  ar kadastra numuru 68170030071, par 

laika periodu 2001-2014.g. nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 44,00; 

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.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktā ir noteikts, ka valsts 

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam – šī likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā 

gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību 

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

naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.  

Iepriekš minētās tiesību normās ir noteikts, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā 

ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās vienam no 

kritērijiem, proti: ja trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

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 Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), 

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

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskām personām:  

1.1. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība  ar kadastra numuru 68170030071, par 

laika periodu 2001-2012.g. nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 81,34; 

1.2. Vārds Uzvārds, personas kods, zemes vienība  ar kadastra numuru 68170030071, par 

laika periodu 2001-2014.g. nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 44,00. 

2. Nozīmēt atbildīgu personu par šī lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības 

grāmatvedi-kasieri Valentīnu Cirsku. 

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

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot protokola lēmuma izrakstu Zilupes 

novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai. 

    4. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt uz pašvaldības galveno grāmatvedi J.Bondarenko. 

            5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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2. 

 Zilupes novada pašvaldībā ir konstatēts fakts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“AMBERS LTD”, reģistrācijas numurs 40003523226, juridiskā adreses: Tallinas iela 41/43, 

Rīga, LV-1012 ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 1677,77 apmērā. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem SIA “AMBERS LTD” 

11.11.2016. ir likvidēta. 

 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 7.punktu 

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

maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no 

uzņēmumu reģistra un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību 

noilgums. 

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

nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 

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

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA “AMBERS LTD”, reģistrācijas numurs 

40003523226, juridiskā adreses: Tallinas iela 41/43, Rīga, LV-1012, EUR 1677,77 apmērā. 

2. Nozīmēt atbildīgu personu par šī lēmuma izpildi - Zilupes novada pašvaldības 

grāmatvedi-kasieri Valentīnu Cirsku. 

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

pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot protokola lēmuma izrakstu Zilupes 

novada pašvaldības grāmatvedei-kasierei Valentīnai Cirskai. 

    4. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt uz pašvaldības galveno grāmatvedi J.Bondarenko. 

            5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

9.§ 

 Par 28.07.2015. Telpas patapinājuma līguma Nr.91C pagarināšanu ar biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”  

Ziņo: A.Borsuka 

 

 Zilupes novada pašvaldība izskatīja jautājumu par 28.07.2015. Telpas patapinājuma līguma 

Nr.91C pagarināšanu par telpu nomu, kas atrodas pēc adreses Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., 

LV-5751, līdz 31.12.2021. ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”, reģ. 

Nr.40008002279, juridiskā adrese Latgales iela 129, Ludza, LV-5701. 

 Starp Zilupes novada pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” 

28.07.2015. tika noslēgts Telpas patapinājuma līgums Nr.91C par pašvaldībai piederošo telpu 

pēc adreses Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, bezatlīdzības nodošanu lietošanā. 

Telpas kopējā plātība – 155,4m³, sastāv no vienas istabas (halle), telpu grupas kadastra 

apzīmējums 6817 0030 2320 0400 1. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, un Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un 

Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 
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V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 28.07.2015. Telpas patapinājuma līgumu Nr.91C līdz 31.12.2021. ar 

biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”, reģ. Nr.40008002279, juridiskā adrese 

Latgales iela 129, Ludza, LV-5701. 

    2. Uzdot pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot vienošanos par Telpas 

patapinājuma līguma Nr.91C 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. 

 

10.§ 

 Par SIA “Dauseb” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 09.04.2018. un 25.04.2018. SIA 

“Dauseb”, reģ.Nr.LV51503063481, juridiskā adrese 18.Novembra iela 17-35, Daugavpils, LV-

5401, iesniegumus, kuros SIA “Dauseb” lūdz iznomāt telpu Zilupes pilsētas bibliotēkā, pēc 

adreses Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, no 28.05.2018. līdz 31.05.2018. Telpu 

nomas mērķis: Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestādes “Mācību centra 

Dauseb” konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana Zilupes novada 

bezdarbniekiem. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu,  ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA “Dauseb” reģ.Nr.LV51503063481, juridiskā 

adrese 18.Novembra iela 17-35, Daugavpils, LV-5401, par telpu nomu Zilupes pilsētas 

bibliotēkā, pēc adreses Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751. 

2. Telpu nomas līguma termiņš no 28.05.2018. līdz 31.05.2018. 

3. Zilupes novada pašvaldības juristam sagatavot telpu nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

            5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

11.§ 

 Par SIA “Fibra” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 05.04.2018. SIA “Fibra”, 

reģ.Nr.42403008955, juridiskā adrese Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4604, iesniegumu, 

kurā SIA “Fibra” lūdz pagarināt 01.03.2016. telpu nomas līgumu Nr.25C telpā pēc adreses 

“Skola”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732. Telpas tiks izmantotas semināru, 

apmācības kursu, izglītības programmu: valodu, datorzinību un profesionālās izglītības: Sociālā 

aprūpe, Administratīvie pakalpojumi, Komerczinības u.c. apgūšanai. 
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Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu,  ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 01.03.2016. telpu nomas līgumu Nr.25C ar SIA “Fibra”, 

reģ.Nr.42403008955, juridiskā adrese Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4604, par telpu nomu 

pēc adreses “Skola”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732. 

2. Telpu nomas līguma termiņš līdz 30.06.2018. 

3. Zilupes novada pašvaldības juristam sagatavot telpu nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

            5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

2. 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 24.04.2018. SIA “Fibra”, 

reģ.Nr.42403008955, juridiskā adrese Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4604, iesniegumu, 

kurā SIA “Fibra” lūdz iznomāt telpu (40 m²) Pasienes pagasta pārvaldes ēkā, pēc adreses 

“Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, no 02.05.2018. Telpas tiks izmantotas 

semināru, apmācības kursu, izglītības programmu: valodu, datorzinību un profesionālās 

izglītības: Sociālā aprūpe, Administratīvie pakalpojumi, Komerczinības u.c. apgūšanai. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu,  ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA “Fibra”, reģ.Nr.42403008955, juridiskā adrese 

Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4604, par telpu nomu Pasienes pagasta pārvaldes ēkā, pēc 

adreses “Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732. 

2. Telpu nomas līguma termiņš no 02.05.2018. līdz 01.05.2019. 

3. Zilupes novada pašvaldības juristam sagatavot telpu nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

            5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

12.§ 

Par 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības 

iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

  

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja 11.04.2018. 130. Latviešu strēlnieku 

korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības, reģ.Nr.40008006764, juridiskā adrese 

Bruņinieku iela 29/31, kab.40, Rīga, LV-1001 (turpmāk tekstā biedrība) iesniegumu, kurā 

biedrība lūdz atļaut veikt remontdarbus atceres vietas “Draudzības Kurgāns” teritorijā, kur notiek 

ikgadējie publiskie pasākumi. Biedrība plāno saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem uzbūvēt 

skatuvi, pagaidu vai pastāvīgu, bez nojumes. Skatuvi plānots uzbūvēt līdz 30.06.2018. Kā arī 
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biedrība lūdz atbalstīt pieminekļa par godu Otrā pasaules kara laikā kritušajiem antifašistiem 

uzstādīšanu. 

Sakarā ar to, ka Zilupes novada pašvaldības 2018.gada budžetā finanšu līdzekļi augstāk 

norādītiem mērķiem nav ieplānoti, Zilupes novada pašvaldība ieteic biedrībai iesniegt 

iesniegumu par finansiālu atbalstu līdz budžeta apstiprināšanai (t.i. līdz 2018.gada 

31.decembrim). 

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

komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības, 

reģ.Nr.40008006764, juridiskā adrese Bruņinieku iela 29/31, kab.40, Rīga, LV-1001, veikt 

remontdarbus atceres vietas ‘Draudzības Kurgāns” teritorijā, kas atrodas pēc adreses 

Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, kadastra Nr.6884 009 0120 (plātība 0,94ha) tas ir – 

uzbūvēt pagaidu vai pastāvīgu skatuvi bez nojumes, kā arī uzstādīt pieminekli par godu Otrā 

pasaules kara laikā kritušajiem karavīriem, veicot visus nepieciešamus saskaņojumus ar 

Ludzas novada būvvaldi. 

2. Sakarā ar to, ka 2018.gada budžetā finanšu līdzekļi augstāk norādītiem uzbūves darbiem nav 

ieplānoti, atteikt finansiāli atbalstīt 130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu 

brigāžu veterānu biedrību pieminekļa par godu Otrā pasaules kara laikā kritušajiem 

karavīriem uzstādīšanā.  

3. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības izpilddirektori    

     Ainu Borsuku. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam  

     Vitālijam Vaļdenam. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

     rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

13.§ 

Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0152, Rakšinas ciemā, 

Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: B.Čebotare 

 

 2018.gada 11.aprīlī Zilupes novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Vārds 

Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, ar lūgumu iegādāties no pašvaldības 

nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra numuru 6896 002 0152, plātībā 0,40ha. 

 27.11.2014. ar Vārds Uzvārds tika noslēgts Nomas līgums Nr.2012 N-186, par zemes ar 

kadastra Nr.6896 002 0152, plātība 0,40 ha, nomu līdz 27.11.2024. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija. Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisija 2018.gada 

24.aprīlī pieņēma lēmumu “Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 

0152, 0,40 ha plātībā” Rakšinas ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Pamatojoties uz 

Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu komiteju 

ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6896 002 

0152, 0,40 ha plātībā, Rakšinas ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālistei M.Meikšānei, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 
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3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Zilupes novada pašvaldības 

domē. 

    4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

    5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

14.§ 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126, Rakšinas ciemā, 

Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: B.Čebotare 

 

 2018.gada 18.aprīlī Zilupes novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Vārds 

Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, ar lūgumu iegādāties no pašvaldības 

nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra numuru 6896 002 0126, plātībā 4,6 ha. Uz šī 

zemes gabala atrodas Vārds Uzvārds piederošā dzīvojamā māja. 

 28.04.2009. ar Vārds Uzvārds tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par 

zemes ar kadastra Nr.6896 002 0126, plātība 4 ha, nomu līdz 28.04.2019. Ar Zilupes novada 

pašvaldības 28.05.2012. lēmumu “Par zemes robežu un plātību precizēšanu” (sēdes protokols 

Nr.7, 14.§) zemes plātība tika precizēta – 4,6ha. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija. Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisija 2018.gada 

24.aprīlī pieņēma lēmumu “Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 

0126, 4 ha plātībā” Rakšinas ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Pamatojoties uz Zilupes 

novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu komiteju 

ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126, 

4,6 ha plātībā, Rakšinas ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālistei M.Meikšānei, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Zilupes novada pašvaldības 

domē. 

    4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

    5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

  

15.§ 

Par svētku pabalsta piešķiršanu Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes absolventiem 

Ziņo: O.Klovane 

 

 Zilupes novada pašvaldības 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr.7 ,,Par pašvaldības 

pabalstiem Zilupes novadā” IV daļas 10.1 apakšpunkts nosaka, ka pabalstu izlaidumam piešķir 

audzēkņiem, kas beidz Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādes. Pabalstu audzēkņiem 

piešķir natūrā (naudu pārskaita pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina iesniegšanas) un tā apmērs ir 

EUR 15.00 vienam audzēknim. Pabalstu izmaksā neatkarīgi no audzēkņa deklarētās dzīvesvietas. 
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Lēmumu par 10.1. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķiršanu sociālais dienests pieņem, 

pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes iesniegtajiem sarakstiem.  

Ir iesniegti Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes un Pasienes pirmsskolas izglītības 

iestādes audzēkņu saraksti ar kopējo audzēkņu skaitu 20 (Zilupes PII -15 audzēkņi, Pasienes PII 

– 5 audzēkņi).  

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr.7 ,,Par 

pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā” IV daļas 10.1. apakšpunktu, ņemot vērā Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, 

T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs, saskaņā ar 

likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Zilupes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai sociālā dienesta vadītājas sniegto informāciju. 

    2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

    3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

16.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības programmas 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāto projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākumā 7.2. “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, ņemot 

vērā, ka projekta ideja atbilst Zilupes novada attīstības Programmas 2012.-2018.gadam 2.vidējā 

termiņa prioritātes “Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” Rīcības 

virziena “Transporta infrastruktūras attīstība” 1.uzdevumam – “Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu 

infrastruktūras tehnisko stāvokli”, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un 

Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākumā 7.2. “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Zilupes novada 

pašvaldības izstrādāto projektu “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Zilupes 

novadā”. Projekta kopējā summa – EUR 477 778,00, ELFLA finansējums  

EUR 430 00,00. 

2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

47 778,00. Līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta īstenošanai tiks ņemts aizņēmums no Valsts 

kases. 

3. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības izpilddirektori 

Ainu Borsuku.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības Zilupes novada pašvaldības  

priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam. 

       5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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17.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Saskaņā ar Līgumu Nr.130, noslēgtu 15.01.2011. starp Zilupes novada pašvaldību un SIA 

“Zilupes LTD”, kurā teikts, ka Izpildītājs apņemas veikt Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta 

autoceļu uzturēšanas darbus, ņemot vērā SIA “Zilupes LTD” lielo darbu apjomu tieši Zilupes 

pilsētā, kā arī pie pilsētas un novada teritorijas labiekārtošanas, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Attīstības, 

komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Zilupes novada Zaļesjes pagasta autoceļu uzturēšanas darbu veikšanu uzticēt SIA 

“Bidrija”. 

             2. Zilupes novada pašvaldības juristam veikt attiecīgus grozījumus līgumos par Zilupes 

novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem. 

  3. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības 

Izpilddirektori Ainu Borsuku.  

             4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam. 

  5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

18.§ 

Par SIA “Bidrija” valdes locekļa ievēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

            Zilupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) 100% apmērā pieder kapitāla 

daļas SIA “Bidrija”, reģistrācijas Nr. 42403008777, juridiskā adrese Bērzu iela 6, Lauderi, 

Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722. Ar Zilupes novada pašvaldības lēmumu (24.05.2013. 

protokols Nr.5, 6.§)  par SIA “Bidrijas” valdes locekli  ievēlēts Rostislavs Klovans, personas 

kods. Sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos, nepieciešams izskatīt jautājumu par valdes locekļa 

iecelšanu uz nākamo pilnvaru termiņu. 

 Komerclikuma 224.panta otrā daļa nosaka, ka, lai personu ievēlētu par valdes locekli, ir 

nepieciešama attiecīgās personas piekrišana. Rostislavs Klovans rakstveida piekrišanu būt par 

valdes locekli ir iesniedzis, norādot, ka nepastāv normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi valdes 

locekļa amata pienākumu pildīšanai un SIA “Bidrija” pārstāvības tiesību īstenošanai.  

 Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 37.panta ceturto daļu, 65.panta pirmo daļu, 79.panta trešo un piekto daļu, 

ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada dome NOLEMJ: 

 1. Ievēlēt Rostislavu Klovanu, personas kods, SIA “Bidrija”, reģistrācijas Nr. 
42403008777, juridiska adrese Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, 

valdes locekļa amatā uz 5 gadiem. 

            2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Rostislavu 

Klovanu par valdes locekļa amata pienākumu izpildi. 

3. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju 

Ludmilu Matvejenko. 

            4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 
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  5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

19.§ 

Par dzīvokļa pēc adreses “Internāts”, dz.3, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu 

apsaimniekošanai SIA “Zilupes LTD” 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. lēmumu (protokols Nr.8, 10.§) 

“Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, dzīvojamās platības piešķiršanu un īres līguma 

slēgšanu” ar Vārds Uzvārds, personas kods, tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums uz 

dzīvoklī pēc adreses “Internāts”, dz.3, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. (turpmāk tekstā – 

dzīvoklis), uz 3 gadiem starp personu un pašvaldību. 

Sakarā ar to, ka augstāk norādītais dzīvoklis netiek apsaimniekots atbilstoši normatīviem 

aktiem, tika izvirzīts jautājums par dzīvokļa nodošanu apsaimniekošanai SIA “Zilupes LTD”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” pirmās daļas 1. un 9. punktu, ņemot vērā 

Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanai SIA “Zilupes LTD” dzīvokli pēc adreses “Internāts”, dz.3, 

Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.   

2. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – SIA  “Zilupes LTD” grāmatvedi 

E.Silovu.  

            3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas priekšsēdētājai J.Voitkevičai. 

 4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

20.§ 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds  

Ziņo: V.Vaļdens 

 

02.04.2013. Zilupes novada pašvaldība noslēdza dzīvokļa īres līgumu ar Vārds Uzvārds, 

personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, uz dzīvokli pēc adreses “Svīres”, Pasiene, Pasienes 

pag., Zilupes nov. 

Tika konstatēts, ka ēkas, kur atrodas dzīvoklis pēc adreses “Svīres”, Pasiene, Pasienes 

pag., Zilupes nov., izmantošanas mērķis ir biroja telpas. Līdz ar to pašvaldība nevar iznomāt šis 

telpas kā dzīvojamās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, Zilupes novada pašvaldības 29.09.2016. saistošiem noteikumiem Nr.1/4 “Par Zilupes 

novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo 

jautājumu un Finanšu pastāvīgas  komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, S.Voitkeviča), 

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

1. Izbeigt 02.04.2013. dzīvokļa īres līgumu, kas tika noslēgts ar Vārds Uzvārds, personas 

kods,  ar 30.04.2018. 

2. Noslēgt Telpu nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par telpu pēc adreses 

“Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., kadastra Nr.6884 0010 5320 01,  kas 

sastāv no divām telpām (plātība 28,7 m²) līdz 31.12.2021. Telpu izmantošanas mērķis – 

noliktavas u.c. telpas saimnieciskām vajadzībām (0,20 EUR par m²). 

4. Zilupes novada pašvaldības juristam V.Ļubimovam sagatavot telpu nomas līgumu. 
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5. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības    

    izpilddirektori A.Borsuku.  

         6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada domes priekšsēdētāja  

             vietniekam  V.Vaļdenam. 

         7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

             rajona tiesā tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 8.maijā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


