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. 6
Zilupē

19.08.2013.

Sēde sasaukta plkst. 09.00
Sēdi atklāj plkst. 09.00
Sēdes darba kārtība:
1. Par Zilupes pilsētas vidusskolas direktora amatam rezultātu apstiprināšanu un
iecelšanu amatā.
2. Par lēmuma par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Māra Āboltiņa atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu.
3. Par nekustāmā īpašuma Raiņa iela 32, Zilupē, Zilupes novadā pārņemšanu
pašvaldības īpašumā.
4. Par pieteikuma un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu
KPFI ietvaros realizētajam projektam par Zilupes mūzikas skolas vienkāršoto
renovāciju.
5. Par pabalstu skolas piederumu iegādei Zinību dienā.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Oļegs Agafonovs
Vitālijs Veļdens
Gunārs Smuļko
Sergejs Fenčenko
Anna Peličeva
Svetlana Voitkeviča
Alla Čekstere
Roberts Dolgilevičs
Pieaicināti:
Izpilddirektore Aina BORSUKA
Nepiedalās – Leonīds OSIPOVS

Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Par konkursa Zilupes pilsētas vidusskolas direktora amatam rezultātu apstiprināšanu
un iecelšanu amatā
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes vidusskolas direktore Regīna Iļjina uzrakstīja atlūgumu ar ko no
2013.gada 31.augustu pēc paša vēlēšanos pārtrauc darba attiecības ar Zilupes novada
pašvaldību.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,2&) Regīna Iļjina tika atbrīvota no Zilupes vidusskolas direktora
amata sākot ar 2013.gada 31.augustu.
Lai izvēlētos Zilupes vidusskolas direktoru, saskaņā ar Zilupes novada domes
2013.gada 27.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.4,2&) tika rīkots atklāts
konkurss.
2013.gada 5.augustā Zilupes vidusskolas direktora amatam pretendentu
vērtēšanas komisija par konkursa uzvarētāju atzina Allu Čeksteri p.k. XXXXX
(pretendentu vērtēšanas protokoli pielikumā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, R.Dolgilevičs), 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:
1. Apstiprināt Zilupes vidusskolas direktora amatam pretendentu vērtēšanas komisijas
lēmumu - atzīst par konkursa Zilupes vidusskolas direktora amatam uzvarētāju Allu
Čeksteri, p.k. XXXXX.
2.Nosūtīt domes lēmumu un A.Čeksteres izglītības dokumentus uz Izglītības
ministriju kandidāta amata saskaņošanai.
3. Ar 02.09.2013. iecelt Zilupes vidusskolas direktora amatā Allu Čeksteri, p.k.
XXXXX, parakstot ar viņu darba līgumu nosakot tajā trīs mēnešu pārbaudes termiņu

2§
Par lēmuma par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Māra Āboliņa atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu
Ziņo O.AGAFONOVS

Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2788 (konta Nr.7853) par stāvokli uz 2013.gada 08.jūliju, un
pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 16.augusta atzinumu
par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes novada
pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Māris
Āboliņš p.k. XXXXX ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju.
M.Āboliņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc deklarētās dzīves vietas adreses:
XXXXX, Ozolnieku pagasts, Ozolniekus novads, LV-3018. Saskaņā ar maksāšanas
paziņojumu, Mārim Ābotiņam par nekustāmo īpašumu – zemi „Baltiņi” ar kadastra
numuru 6864 002 0328, kas atrodas „Baltiņi”, Lauderu pagastā, Zilupes novadā, 2013.
taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā
LVL 447,64 (četri simti četrdesmit septiņi lati un 64 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 23,03,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 261,29,
 nokavējuma nauda – LVL 163,32,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Māris Āboliņš 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli”
6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes
novada pašvaldība 2013.gada 10.jūlijā nosūtīja Mārim Āboliņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2012.gada 10.jūlijam. Līdz šim brīdim Māris Āboliņš nodokļa parādu nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, Māris Āboliņš tika rakstveidā brīdināta par nodokļu maksājuma parādiem , to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.

2012.gada 28.maijā Zilupes novada domes pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, 28&,
3.punkts) par nodokļu parādu un nokavējuma naudas LVL 372,69 piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Māra Āboliņa p.k. XXXXX, un lēmums izpildei tika nosūtīts Zvērinātajam tiesu
izpildītājam Indrai Andrejevai, bet līdz dotajam brīdim nodokļu parāds nav piedzīts.
2013.gada 3.jūlijā Zilupes novada pašvaldība saņēma Zvērinātā tiesu izpildītāja
Ingara Osipova pieprasījumu par Mārim Āboliņam p.k. XXXXX esošiem nekustāmo
īpašumu nodokļu parādiem, ar ko arī paziņoja, ka 2012.gada 28.decembrī izdots Jelgavas
tiesas lēmums Nr.3-12/3514/8 par parāda piedziņu no M.Āboliņa par labu A/S „Reverta”,
vēršot piedziņu uz M.Āboliņa piederošiem nekustāmiem īpašumiem, un izpildot šo tiesas
lēmumu var tikt piedzīti arī M.Āboliņa nekustāmā īpašuma nodokļa parādi.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu, un 47.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atcelt Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija lēmumu (protokols Nr.7, 28&,
3.punkts) par nodokļu parādu un nokavējuma naudas LVL 372,69 piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Māra Āboliņa p.k. XXXXX.
2. Piedzīt no Māra Āboliņa p.k. XXXXX, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa
maksājumu un nokavējuma naudu LVL 447,64 (četri simti četrdesmit septiņi lati un 64
santīmi) apmērā nosūtot lēmumu izpildei Zvērinātajam tiesu izpildītājam Ingaram
Osipovam.
3.Par pieņemto lēmumu paziņot Zvērinātai tiesu izpildītājai Indrai Andrejevai un
Mārim Āboliņam p.k. XXXXX.
3§
Par nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā pārņemšanu
pašvaldības īpašumā
Ziņo O.AGAFONOVS
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.348 „Par
valsts nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā, nodošanu Zilupes
novada pašvaldības īpašumā” Zilupes novada pašvaldībai tās autonomo funkciju
īstenošanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, bez
atlīdzības tiek nodots valstij piederošs nekustāmais īpašums – zeme 1477 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6817 003 0240 un tās esošā būve ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0240 001, kas atrodas Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.,23. un 24.punktus, kā arī LR Ministru kabineta 2013.gada
30.jūlija rīkojumu Nr.348 „Par valsts nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē,
Zilupes novadā, nodošanu Zilupes novada pašvaldības īpašuma”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pārņemt valsts nekustāmo īpašumu – zemi 1477 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0240 un tās esošā būvi ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0240 001 Raiņa
ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā Zilupes novada pašvaldības īpašumā.
2. Pārņemto īpašumu izmantot Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju
īstenošanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.
3. Apstiprināt nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā Zilupes
novadā pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Zilupes novada pašvaldības izpilddirektore Aina
BORSUKA;
Komisijas locekļi –Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Jana
BONDARENKO; domes deputāts Roberts DOLGILEVIČS;
Komisijas sekretārs – Zilupes novada pašvaldības domes sekretāre Jeļena
VOITKEVIČA.
4. Nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā Zilupes novadā
pārņemšanas komisijai veikt nekustāmā īpašuma un tajā esošo kustamās neatdalāmās
mantas pārņemšanu saskaņā ar komisijai iesniegtiem īpašuma stāvokļa apliecinošiem
dokumentiem, pārbaudot to atbilstību faktiskajam īpašuma stāvoklim, protokolēt
pārņemšanas procesa gaitu un informēt par pārņemšanas gaitu domes amatpersonas.
5. Deleģēt parakstīt īpašuma pieņemšanas – nodošanas dokumentus Zilupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam VAĻDENAM.
4§
Par pieteikuma un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu KPFI
ietvaros realizētajam projektam par Zilupes mūzikas skolas vienkāršoto renovāciju
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldībai ir iespēja piedalīties Latvijas vides investīciju
fonda KPFI projektā par Zilupes mūzikas skolas Tautas ielā 2, Zilupē, Zilupes
novadā, vienkāršoto renovāciju. Zilupes mūzikas skolai nepieciešami renovācijas
pasākumi, jo ēka ir veca, fasāde nolietojusies, ēka nav pietiekami siltināta, auksta, un
renovācijas pasākumi radīs komfortablu vidi jaunrades attīstībai un sekmēs kultūras
vērtību saglabāšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt pieteikumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas ēkā Tautas ielā 2” Latvijas
vides investīciju fondam, lai iesaistīties projektā par Zilupes mūzikas skolas Tautas
ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā, vienkāršoto renovāciju.
2. Sagatavot KPFI energoauditu objektam, tāmes vienkāršotai renovācijai un objekta
tehnisko apsekošanu.

5§
Par pabalstu skolas piederumu iegādei Zinību dienā
Ziņo O.AGAFONOVS
Piedāvāts katram Zilupes novada pirmklasnieka vecākiem izsniegt pabalstu
mācību piederumu iegādei natūrā.
Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14 „Par svētku
pabalstiem” 4.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 27.punktu, balstoties uz Finanšu
komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt pabalstu skolas piederumu iegādei Zinību dienā – LVL 15,00
(piecpadsmit lati) vienam pirmklasniekam, izsniedzot to pirmklasnieka vecākiem
natūrā (mācību piederumi, skolas somas u.c.).

Domes sēde slēgta plkst.11.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja: J.Voitkeviča

