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2016. gada 25.augustā                                       protokols Nr.10

    

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00. 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00. 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs 

Sēdi protokolē – sekretāre Kristīne Kudrjavceva 

 

Sēdē piedalās – Deputāti: Vitālijs Vaļdens, Alla Čekstere, Taisa Semjonova, Nikolajs Jefimovs, 

Leonīds Osipovs, Anna Peličeva, Sergejs Fenčenko. 

  

Sēdē nepiedalās  - Gunārs Smuļko (pamatdarba atvaļinājumā)  

 

Sēdē klātesošas personas: 

 

- Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede     Jana BONDARENKO 

Jurists      Jurijs LIVDĀNS 

Izglītības speciāliste    Jeļena VELIGURSKA 
       

 

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

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. 

 

1. Par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Zilupes novada pašvaldības 

pedagogu darba samaksai vispārējās izglītības iestādēs, apstiprināšanu. 

2. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu un zemes

 lietošanas mērķa noteikšanu.  

3. Par Zilupes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§) „Par

 zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3.punkta otrā apakšpunkta atcelšanu.  

4. Par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšanu.  

5. Par Zilupes novada domes 2016.gada 18.augusta sēdes lēmuma Nr.4 (protokols Nr.9,4.§) 

„Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu. 
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1.§ 

 

Par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Zilupes novada pašvaldības 

pedagogu darba samaksai vispārējās izglītības iestādēs, apstiprināšanu 

Ziņo:J.Veligurska 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatot Zilupes vidusskolas iesniegto kārtību, kādā tiek 

sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Zilupes novada pašvaldības pedagogu darba samaksai 

vispārējās izglītības iestādēs. 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu un 

ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 14. punktu (pieņemts:05.07.2016., stājas spēkā 

01.09.2016., publicēts “Latvijas Vēstnesis” 140(5712), 22.07.2016.), kā arī likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās A.Čekstere, S.Fenčenko  – pamats  likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Zilupes novada pašvaldības 

pedagogu darba samaksai vispārējās izglītības iestādēs ar 2016.gada 1.septembri. (protokola 

pielikums Nr.1).  

 

2.§ 

Par zemes vienību apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, pēc 

pilnvarojuma VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs 4003294758, 

juridiskā adrese Vaļņu ielā 28, Rīga, 09.08.2016. iesniegumu, reģ. 18.08.2016. ar 

Nr.1.3.13/1606, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68960060025, 68960060026 un 

68960060041 apvienošanu pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960020025 ar īpašuma 

nosaukumu „Terehovas robežkontroles punkts”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, un atstāt 

iepriekš piešķirto adresi zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītām būvēm „Terehovas 

robežkontroles punkts”, Terehova ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, tika konstatēts, ka :  

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

29.punkts nosaka, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas detālplānojums konkrētajai 

zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo 

noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas 

izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka 

proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina 

lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu 

noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem 

teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka 

proporcionāli lietošanas mērķu skaitam.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#p21
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noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 4.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, 

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

 

1. Piekrist, ka Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 

90000014724, pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960060025 pievieno 

apvienotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68960060025, 68960060026 un 

68960060041.  

2. Piešķirt īpašuma nosaukumu „Terehovas robežkontroles punkts” un atstāt iepriekš 

piešķirto adresi: zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm „Terehovas 

robežkontroles punkts”, Terehova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.  

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0903 (valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūve). 

 

3.§ 

 

Par Zilupes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3.punkta otrā apakšpunkta atcelšanu  

Ziņo: V.Vaļdens 
                                            

Ar Zilupes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3.punktu pirmo apakšpunktu tika izbeigtas pastāvīgās 

lietošanas Vārds Uzvārds par 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1200 kv.m kopplatības ar 

kadastra apzīmējumu 68170010002 Sila ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā. 

Ar Zilupes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3.punktu otro apakšpunktu tika atzīts, ka 1/2 domājamā daļa 

no zemes vienības 1200 kv.m kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68170010002 Sila ielā 2, 

Zilupē, Zilupes novadā piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

Ar Zilupes novada pašvaldības Zilupes pilsētas zemes komisijas 1995.gada 19.decembra 

lēmumu Nr.26 Vārds Uzvārds tika atzītas mantošanas tiesības uz mantojamo zemi 25300 kv.m 

kopplatībā Sila ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā. 

Sakarā ar to, ka ar Zilupes novada pašvaldības Zilupes pilsētas zemes komisijas 1995.gada 

19.decembra lēmumu Nr.26 Vārds uzvārds tika atzītas mantošanas tiesības par visu mantojamo 

zemi 1200 kv.m platībā Sila ielā 2, Zilupē, līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes 

2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”  

3.punktu otro apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

1. Atcelt Zilupes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.7.8.§)  

    „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3.punktu otro apakšpunktu. 

2. Apstiprināt Vārds Uzvārds, personas kods, zemes lietojumu uz mantojamo zemes 

vienību 1200 kv.m kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 68170010002 Sila ielā 2, Zilupe, 

Zilupes nov., saskaņā ar grafisko pielikumu. 

3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju veikt izmaiņas Nekustāmā 

īpašuma Valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

68170010002 Sila ielā 2, Zilupe, Zilupes nov. par piekritību. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro 

daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 
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4.§ 

 

Par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo:I.Agafonova 

 

Izskatot Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 16.08.2016. iesniegto iesniegumu 

(reģ.Nr.1.3.11/212), kurā iesniedzēja lūdz rast iespēju no 2016.gada 1.septembra nodrošināt 

atbilstošu atalgojumu Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem – EUR 620,00 (seši 

simti divdesmit euro) apmērā par likmi. Iesniedzēja iesniegumā arī norāda, ka darba algas 

palielināšanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim papildus nepieciešams 

EUR 5082,04 (pieci tūkstoši astoņdesmit divi euro 04 centi) apmērā gadā vai EUR 1270,51 

(viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro 51 centi) apmērā mēnesī (summas apmērs var tikt 

precizēts). 

Ņemot vērā to, ka 2016.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un apstiprināti 

MK noteikumi “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. MK noteikumu protokollēmumā ir atrunāts punkts, ka no 

2016.gada 1.septembra pašvaldībām ir jānodrošina atalgojums pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 līdz 4 gadiem, 560 euro par likmi (40 

darba stundas nedēļā) un pēc brīvprātības principa tās var lemt par darba algas palielinājumu.  

Pamatojoties uz augstāk  minēto, kā arī ievērojot Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs 

un A.Peličeva – pamats  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus veicot labojumu no 01.09.2016. Zilupes novada pašvaldības Zilupes 

pirmsskolas izglītības iestādes amatu sarakstā palielinot Zilupes pirmsskolas izglītības 

iestādes pedagogu darba algu EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro) apmērā par likmi; 

2.  Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei Ainai Borsukai.   

 5.§ 

 

Par Zilupes novada domes 2016.gada 18.augusta sēdes lēmuma Nr.4 (protokols Nr.9,4.§) 

„Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu 

Ziņo:V.Vaļdens 

 

Izvērojot 2007.gada 9.novembrī noslēgto Katlu māju nomas līguma Nr.1 starp Zilupes 

novada pašvaldību un SIA “Zilupes LTD” prasības, tika secināts, ka 2016.gada 18.augustā 

pieņemtais lēmums Nr.4 “Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu (protokols Nr.9, 4§), 

kurš nosāka: “1.Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD”, reģ. Nr. 

46803003381, pamatkapitālā naudas līdzekļus 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā, 

un 2.palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZILUPES LTD” pamatkapitālu par naudas 

līdzekļu ieguldījuma vērtību 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro), pretī saņemot attiecīgu 

jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro un 00centi).” neatbilst 

pašvaldībā noteiktai kārtībai rīcībā ar īpašumu nodoto apsaimniekošanai.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, 23.punktu 27.punktu, kā arī uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 
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T.Semjonova, A.Peličeva, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 2016.gada 18.augusta sēdes lēmumu Nr.4 

(protokols Nr.9, 4§) “Par SIA “Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšanu”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniekam Vitāljam Vaļdenam. 

 

 

 Domes sēde slēgta plkst.10.10 

 

Sēdes vadītājs                    O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 25.augustā 

 

 

Sēdes protokolētāja                    K.Kudrjavceva 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 25.augustā 

 

 

 


