
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: 

dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.12  

Zilupē                     28.12.2013. 

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 

2. Par Zilupes novada pašvaldības līdzdalību projektā „Tranzītceļa P52 

Brīvības ielas atjaunošanas Zilupes pilsētās”. 

3. Par Zilupes novada pašvaldības Noteikumu Nr4 „Institūciju 

sadarbības kārtība” apstiprināšanu. 

4. Par Zilupes novada līdzdalību projektā „Pilsētas nosaukuma zīmju 

izgatavošana un uzstādīšana veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā”. 

5. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums”. 

6. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Par finanšu 

līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs”. 

 

 Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS                 

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti:  Vitālijs VAĻDENS 

                 Anna PELIČEVA 

                 Svetlana VOITKEVIČA 

                 Alla ČEKSTERE 

                 Leonīds OSIPOVS 

                 Gunārs SMUĻKO 

                 Sergejs FENČENKO 

                 Roberts DOLGILEVIČS 

Pieaicināti:  

Izpilddirektore Aina BORSUKA 

 



     Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību. 

 

1§ 

Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Pamatojoties uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas 

likums” 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 11.panta 3.punktu, 12.panta pirmo 

daļu, 21.panta trešo daļu, 21.03.2002. likuma „Reģionālās attīstības likums” 

16
1 

panta pirmās daļas 3
1
 punktu, pamatojoties uz Latgales plānošanas 

reģiona 20.12.2013. vēstuli Nr.2-4.3/755 „Par atzinuma sniegšanu Zilupes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam, atklāti balsojot: 

PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, R.Dolgilevičs), PRET – 

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

1. Apstiprināt Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-

2030.gadam (pielikumā). 

2. Iesniegt apstiprināto Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2013.-2030.gadam Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Publicēt paziņojumu par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.-2030.gadam apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldības mājas lapā 

www.zilupe.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”. 

 

2§ 

Par Zilupes novada pašvaldības līdzdalību projektā „Tranzītceļa P52 

Brīvības ielas atjaunošana Zilupes pilsētā” 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

     Jāizskata jautājums par projekta „Tranzītceļa P52 Brīvības iela 

atjaunošanas Zilupes pilsētā” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējumu 

projekta īstenošanai. Projekts paredz Brīvības ielas Zilupē ceļa seguma 

2,4,km garumā rekonstrukcijas projekta izstrādi un būvdarbus. Projekta 

paredzamās izmaksas ir no viena līdz diviem miljoniem latu. Pašvaldības 

līdzfinansējumam jābūt 20 % apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt un realizēt projektu „Tranzītceļa P52 Brīvības iela 

atjaunošanas Zilupes pilsētā”. 

http://www.zilupe.lv/


 

2. Līdzfinansēt no pašvaldības budžeta projekta īstenošanu 20% apmērā 

no kopējās projekta realizācijas summas, bet ne vairāk kā 300 000 latu. 

 

3§ 

Par Zilupes novada pašvaldības Noteikumu Nr.4 „Institūciju 

sadarbības kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

     Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par Zilupes novada 

pašvaldības Noteikumu Nr.4 „Institūciju sadarbības kārtība” apstiprināšanu 

turpmāk tekstā – Kārtība). Kārtība nosaka rīcību un uzdevumu sadali 

iesaistītajās institūcijām, veidojot nepieciešamo starpinstitucionālo 

sadarbības tīklu gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem 

vai konstatēti bērna tiesību pārkāpumi, kā arī gadījumos, ja bērns pieļāvis 

normatīvo aktu pārkāpumu. Šī Kārtība ir saistoša Zilupes novada 

pašvaldības struktūrvienībām: Izglītības un kultūras iestādēm, Sociālajam 

dienestam, Zilupes novada administratīvajai komisijai un Zilupes novada 

bāriņtiesai u.c. gadījuma risināšanā iesaistītajām pašvaldības institūcijām. 

Pēc abpusējas vienošanās Kārtība var tikt attiecināma arī uz citām 

institūcijām un iestādēm. 

Pamatojoties uz likuma „”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

23.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības Noteikumus Nr.4 

„Institūciju sadarbības kārtība”. 

2. Domes sekretārei paziņot par Zilupes novada pašvaldības 

Noteikumu Nr.4 „Institūciju sadarbības kārtība” pieņemšanu iesaistītajām 

iestādēm. 

 

4§ 

Par Zilupes novada līdzdalību projektā „Pilsētas nosaukuma zīmju 

izgatavošana un uzstādīšana veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā” 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

         Izskatīts jautājumu par Zilupes novada pašvaldības līdzdalību projektā 

„Pilsētas nosaukuma zīmju izgatavošana un uzstādīšana veicot 

labiekārtošanu Zilupes pilsētā”. Projekts paredz Zilupes pilsētas nosaukumu 

zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu. Projekts „Pilsētas nosaukuma zīmju 

izgatavošana un uzstādīšana veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā” tiek 

realizēts atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta 

attiecināmās izmaksas ir LVL 7000,00 (9960,10 EUR). Pašvaldības 

līdzfinansējumam jābūt 10% apmērā. 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt un realizēt projektu „Pilsētas nosaukuma zīmju 

izgatavošana un uzstādīšana veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā”   

2. Līdzfinansēt projekta īstenošanas izdevumus 10% apmērā no 

attiecinām izmaksām, un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) segt no 

Zilupes novada pašvaldības budžeta. 

 

5§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības nolikumā  

„Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Jāveic grozījumi Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” sakarā ar euro ieviešanu un 

atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

14.pantu, Euro ieviešanas kārtības likuma 32.pantu, 2012.gada 27.jūnija MK 

rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā 

ar euro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” Zilupes 

novada pašvaldības Finanšu komitejas 2014.gada 27.decembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums”, publicējot nolikumu ar 

grozījumiem Zilupes novada pašvaldības mājas lapā: 

1. Izteikt nolikuma 1.7.pantu šādā redakcijā: 

„1.7. Darba samaksa Zilupes novada pašvaldības institūciju 

amatpersonām un darbiniekiem tiek pārskatīta reizi gadā normatīvajos aktos 

un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Likuma nosacījumus un 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā iepriekšējā 

gada publicēto valstī strādājošo vidējās darba samaksas apmēru, kas 

noapaļota pilnos euro.” 

2.  Izteikt nolikuma 3.1.pantu šādā redakcijā: 

„3.1.Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kurš ieņem algotu 

amatu, mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu.  

Domes priekšsēdētājam mēnešalga tiek noteikta Centrālās 

statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī 

strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos 

euro, piemērojot koeficientu 3,64. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. 



Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga tiek noteikta 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam 

valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots 

pilnos euro, piemērojot koeficientu 3,2. Mēnešalgas tiek noapaļota pilnos 

euro.” 

3. Izslēgt nolikuma 3.2.pantu.  

4. Izteikt nolikuma 3.3.pantu šādā redakcijā: 

„3.3.Domes priekšsēdētājam (vietniekam) apmaksā ikgadējo 

atvaļinājumu, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas ir četras kalendārās 

nedēļas, un papildatvaļinājumu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikuma 12.1.pantu.” 

5. Izteikt nolikuma 4.1.pantu šādā redakcijā: 

„4.1.Novada dome ar savu lēmumu nosaka darba stundas tarifa likmi 

par darbu komisijās, darba grupās citām personām. Stundas tarifa likme 

noteikta 70% no domes priekšsēdētāja mēnešalgas par darbu komitejās, 

komisijās un darba grupās, t.i. EUR 8,39” 

6. Izteikt nolikuma 5.8.pantu šādā redakcijā: 

„5.8.Amatpersonai (darbiniekam) piemaksu par papildu pienākumu 

veikšanu vai promesoša darbinieka aizvietošanu ar vadītāja rīkojumu nosaka 

ne vairāk kā 30% no viņam noteiktas mēnešalgas” 

7. Izteikt nolikuma 8.1.pantu šādā redakcijā: 

„8.1. Amatpersonas un Darbinieki saņem piemaksu līdz 30 % no viņam 

noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) 

pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata 

(darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem 

pilda vēl citus pienākumus. Ja amatpersonai vai darbiniekam ir noteiktas 

vairākas piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no viņam 

noteiktās mēnešalgas”. 

8. Izteikt nolikuma 11.1.pantu šādā redakcijā: 

„11.1. Darbiniekam, kuriem darbs ar displeju katru darba dienu ir 

vismaz divas stundas, nodrošināt redzes pārbaudi un redzi uzlabojošos 

medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes apmaksu vienu 

reizi gadā līdz EUR 75 (septiņdesmit pieci euro).”  

9. Izteikt nolikuma 8.2.pantu šādā redakcijā: 

„ 8.2.Ja darbinieks aizvieto vienu mēnesi vai vairāk prombūtnē esošo 

darbinieku, viņam uz aizvietošanas laiku var tikt noteikta piemaksa 30 

(trīsdesmit procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas).”  

10. Izteikt nolikuma 11.1.pantu šādā redakcijā: 

„11.6. Darbiniekiem, kuriem darba pienākumu izpildei ir nepieciešams 

lietot mobilā telefona sakarus, sakaru izdevumi atkarībā no darba 

pienākumiem var tikt kompensēti līdz EUR 30 (trīsdesmit euro) mēnesī.”  

11. Izteikt nolikuma 14.1.pantu šādā redakcijā: 

„14.1. Nolikumā minētās normas 2014.gadā un turpmāk var tikt 

piemērotas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar Likumu”. 

12. Nolikums „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” stājas 

spēkā no 01.01.2014. 

  

 

 

 



6§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības nolikumā  

„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs” 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

Jāveic grozījumi Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Par finanšu 

līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu 

Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs” sakarā ar eiro ieviešanu. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 1.punktu, Eiro 

ieviešanas likuma 32.pantu, 2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par 

''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 

Latvijā” 1.2.punktu, 2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 

„Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” Zilupes novada pašvaldības 

Finanšu komitejas 2014.gada 27.decembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības nolikumā „Par 

finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs”, publicējot 

nolikumu ar grozījumiem Zilupes novada pašvaldības mājas lapā: 

1. Izteikt nolikuma 7.pantu šādā redakcijā: 

„7. Pašvaldības budžeta iestāžu vadītāji un pašvaldības izpilddirektors 

ir tiesīgi lemt par iestādes dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, ja 

dāvinājuma summa nepārsniedz EUR 700.”. 

2. Izteikt nolikuma 8.pantu šādā redakcijā: 

„8. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR  

700, nepieciešama domes atļauja dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai”. 

3. Nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada 

pašvaldības budžeta iestādēs” stājas spēkā no 01.01.2014. 

 

Domes sēde slēgta plkst.11.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 

 

 

 

 



 

 

 


