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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2018. gada 4.oktobrī      protokols Nr.12 

    

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, Gunārs SMUĻKO, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana 

VOITKEVIČA, Niks MURAŠOVS.   

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Izglītības speciāliste    Svetlana KUZMIKA 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 
    

Sēdes darba kārtība:  

1. Par grozījumiem noteikumos “Kārtībā valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu 

darba samaksai Zilupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”; 

2.  Par mērķdotācijas sadali Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2018. līdz 30.11.2018.; 

3. Par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju 

noteikšanu 2018./2019.mācību gadā. 

tošo noteikumu “Par svētku 

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

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

T.Semjonova, O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ 

Par grozījumiem noteikumos “Kārtībā valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu 

darba samaksai Zilupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 

Ziņo: S.Kuzmika 

  

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 26., 29.2.,35.punktu, 2018.gada 14.augusta noteikumiem „Grozījumi 

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem 

Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības 

programmas”, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Voitkeviča, 

N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs, A.Peličeva, 

S.Fenčenko, O.Jarošenko – pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1.  Apstiprināt grozījumus „Kārtībā valsts budžeta mērķdotācijas sadalei pedagogu darba 

samaksai Zilupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” /pielikumā/. 

2. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības galveno 

grāmatvedi J.Bondarenko. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt – Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

A.Borsukai. 

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

    rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

2.§ 

Par mērķdotācijas sadali Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

01.09.2018. līdz 30.11.2018. 

Ziņo: S.Kuzmika 

 

       Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Latvijas Republikas likuma “Par  valsts 

budžetu 2018.gadam”, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, 

Latvijas Republikas 2016.gada 05. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 29.2. punktu,  Latvijas Republikas 2016.gada 05. jūlija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 1.punktu, 

Latvijas Republikas 2001.gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 ,,Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība” 1.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības 

Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Vaļdens, 

T.Semjonova, G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

balsošanā nepiedalās O.Agafonovs, A.Peličeva, S.Fenčenko, O.Jarošenko – pamats likuma “Par 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt valsts mērķdotāciju EUR 114810.00 (viens simts četrpadsmit tūkstoši astoņi  

simti desmit euro, 00 centi) Zilupes novada  pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 01.09.2018.līdz 30.11.2018. Zilupes vidusskolai saskaņā ar pielikumu.  

2. Piešķirt valsts mērķdotāciju EUR 6069.00 (seši tūkstoši sešdesmit deviņi euro,00 centi)  

interešu izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
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apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2018.līdz 30.11.2018.Bērnu un jauniešu interešu 

centram „Zilupe” saskaņā ar pielikumu. 

3. Piešķirt valsts mērķdotāciju EUR 9516.00 (deviņi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro,  

00 centi) Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

no 01.09.2018.līdz 30.11.2018. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar pielikumu. 

4. Nozīmēt atbildīgas personas par lēmuma izpildi - attiecīgo iestāžu vadītājus un direktori. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt - Zilupes novada pašvaldības izglītības darba  

speciālistei S.Kuzmikai un pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam V.Vaļdenam. 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

3.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju 

noteikšanu 2018./2019.mācību gadā 

Ziņo: S.Kuzmika 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 05. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 

,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1. punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības 

Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās S.Fenčenko, O.Jarošenko – pamats likuma “Par interešu 

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

NOLEMJ: 

1. Noteikt 2018./2019. mācību gadā (01.09.2018.–31.08.2019.) Zilupes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu. 

2. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības galveno 

grāmatvedi J.Bondarenko. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt – Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.   

 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 6.oktobrī 
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