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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2016. gada 6.decembrī       protokols Nr.14

    

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 – 9 domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Alla ČEKSTERE, Taisa SEMJONOVA, 

Nikolajs JEFIMOVS, Leonīds OSIPOVS, Anna PELIČEVA, Gunārs SMUĻKO, Sergejs 

FENČENKO.  

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Jurists      Jurijs LIVDĀNS 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE    
   

Sēdes darba kārtība:  

1. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu. 

2. Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā.  

3. Par krājumu atsavināšanu. 

4. Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada 

inventarizāciju. 

5. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu no pašvaldības bilances. 

                             

 

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

kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

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

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu 

Ziņo: J.Livdāns 

 

Zilupes novada pašvaldības dome uzklausīja pašvaldības jurista Jurija Livdāna ziņojumu 

par 2016.gada 23.novembrī  saņemtajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk - ministrija) iebildumiem par Zilupes novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra 

saistošiem noteikumiem Nr.8 „ Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk - saistošie noteikumi). 

J.Livdāns informēja, ka ministrijas iebildumi, precizējumi tika izskatīti Finanšu pastāvīgas 

komitejas sēdē, un ir ņemti vērā, veicot attiecīgus labojumus un papildinājumus saistošajos 

noteikumos. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, kā arī pamatojoties Zilupes 

novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

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

nav, NOLEMJ: 
1. Precizēt saistošus noteikumus Nr.8 „ Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumam; 

2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus. 

 

2.§ 

Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā 

Ziņo: B.Čebotare 

 

Zilupes novada pašvaldības dome uzklausīja saimniecības daļas vadītājas B.Čebotares 

ziņojumu par 2016.gada līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli “Par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” izbeigšanu, sakarā ar ko līdz 

2017.gada 15.janvārim netiks piešķirtas darba vietas, lai nodrošinātu Zilupes pilsētas trotuāru 

uzturēšanu ziemas periodā. B.Čebotare lūdz veikt papildinājumus Amatu sarakstā, iekļaujot no 

16.12.2016. papildus 7 sētnieka amata likmes uz pilnu slodzi. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, un saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo 

daļu, kā arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Veikt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā 2016.gadam, kas ir 

apstiprināts ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumu „6.§ Par darba samaksas 

noteikšanu” (protokols Nr.12; 6.§)”: 

„Zilupes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošana.  

1. Sētnieks, vienību skaits – 14 (kods pēc profesiju klasifikatora 9613 01, mēneša 

alga euro 370”. 
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3.§ 

Par krājumu atsavināšanu 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome saņēma priekšsēdētāja vietnieka priekšlikumu ar 

lūgumu atļaut atsavināt krājumus- demontēto šīferi nojauktajā kinoteātra ēkā, kas tika saņemts 

no darbu izpildītāja, pamatojoties uz 2016.g.11.novembrī noslēgto līgumu nr.145c starp Zilupes 

novada pašvaldību un SIA “DINEIRA”(reg.nr.LV50103657931), 2016.gada 22.novembra darbu 

pieņemšanas-nodošanas aktu un 2016.gada 21.novembra azbestu saturošu materiālu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta pirmā prim daļa paredz, ka 

atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, līdz ar to jautājums ir piekritīgs 

Zilupes novada pašvaldībai, savukārt augstāk minētās normas trešā daļa nosaka, ka lēmumā par 

atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 2. punktā ir 

noteikts, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī 

bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā 

pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. Krājumu (sīferis – 9 tonnas) vērtība 

grāmatvedības uzskaitē sastāda EUR 239.58, tātad minēto mantu var pārdot par brīvu cenu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturtā, piektā un sestā daļa 

nosaka, ka atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona 

(Zilupes novada pašvaldība), kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 

nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, savukārt  

Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 

Zilupes novada dome, norāda, ka ņemot vērā mantas zemo vērtību, nav lietderīgi pieaicināt 

sertificētu vērtētāju, savukārt Zilupes novada pašvaldības krājumu novērtēšanas komisija ( 

2016.gada 23.novembra akts Nr.1) ir noteikusi šīfera vērtību EUR 26.62 apmērā (par 1 (vienu) 

tonnu). 

 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības 

iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības, kā arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt krājumus ( 9 (deviņas) tonnas šīfera), pārdodot to par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt šīfera nosacīto cenu – EUR 26.62. (par 1 (vienu) tonnu). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai. 

 

4.§ 

Par pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu gada 

inventarizāciju 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, kā arī uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Veikt pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu inventarizāciju novada 

domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz 01.01.2017. 
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1. Inventarizācijas veikšanai apstiprināt Zilupes novada pašvaldības centrālo 

inventarizācijas komisiju sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs VAĻDENS; 

Komisijas locekļi: 

 Izpilddirektore – Aina BORSUKA; 

 Zemes lietu speciāliste – Marija MEIKŠĀNE; 

 Galvenā grāmatvede – Jana BONDARENKO; 

 Domes sekretāre – Jeļena VOITKEVIČA; 

 Datorsistēmu un datortīklu administrators – Aivars DEMBOVSKIS. 

2. Inventarizācijas veikšanai Zilupes novada pašvaldības iestādēs šo iestāžu vadītājiem 

nozīmēt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

3. Inventarizāciju uzsākt 2016.gada 29.decembrī un pabeigt 2017.gada 20.janvārī. 

4. Veikt naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2016.gada 31.decembri. 

5. Veikt norēķinu inventarizāciju uz 2016.gada 31.decembri. 

6. Iestāžu vadītājiem nodrošināt inventarizācijas komisijas locekļu darba apstākļus. 

  

5.§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Ludzas novada būvvaldes izziņām (25.04.2016.g. 

Nr.3.5.8/21, 23.08.2016.g. Nr.3.5.8/41, ) par būvju neesību, kā arī uz Zilupes novada pašvaldības 

Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: 

PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1.Norakstīt no pašvaldības bilances sekojošus objektus: 

N.p.k. Nosaukums Inventāra 

numurs 

Kadastra 

numurs 

Sākotnēja 

bilances 

vērtība, 

EUR 

Nolietojums, 

EUR 

Atlikusī 

vērtība, 

EUR 

1. Dzīvojamā 

māja Meža 

iela,24 

1211 040 6817-002-

0035-001 

368.91 284.78 84.13 

2. Šķūnis 

Brīvības 

ielā,58-1 

1211 

0801 

6817-002-

0022-002 

23.25 23.25 0 

3. Šķūnis 

Brīvības 

ielā,58-3 

1211 

0802 

6817-002-

0022-002 

6.06 6.06 0 

4. Šķūnis 

Brīvības 

ielā,58-4 

1211 

0803 

6817-002-

0022-002 

14.86 14.86 0 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

 

Sēdes vadītājs                    O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 24.novembrī 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 24.novembrī 


