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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

2018. gada 20.decembrī      protokols Nr.15 

    

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, Anna PELIČEVA, Sergejs FENČENKO, 

Olga JAROŠENKO, Taisa SEMJONOVA.  

Sēdē nepiedalās deputāti: Niks MURAŠOVS, Gunārs SMUĻKO - aizņemti pamatdarbā, 

Svetlana VOITKEVIČA – slimības dēļ. 

        

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE  

Izglītības speciāliste    Svetlana KUZMIKA 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja            Ludmila MATVEJENKO 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”;  

2. Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā; 

3. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, Pasienes pagastā, Zilupes 

novadā, nodošanu atsavināšanai; 

4. Par SIA “001A” iesnieguma izskatīšanu; 

5. Par SIA “Zilupes LTD”  valdes locekļa Jura Kuzņecova iesnieguma izskatīšanu. 

                              

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

kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Jarošenko, 

A.Peličeva, T.Semjonova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ 

 Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ka arī 

pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, 

T.Semjonova,), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””. 

 2. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.8 “Par grozījumiem Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” 

publicēt Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kā arī pašvaldības laikrakstā 

“Zilupes novada vēstis”. 

 3. Domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.8   “Par grozījumiem Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 4. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības galveno grāmatvedi Janu 

Bondarenko. 

 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam. 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

                                                       

2.§ 

 Par izmaiņām Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā 

Ziņo: A.Borsuka 

 

  

 Sakarā ar Zilupes novada pašvaldības valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveidi no 01.01.2019. deputāti izskatīja jautājumu par grozījumiem Zilupes novada 

pašvaldības Amatu sarakstā. 

Ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,  atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, 

T.Semjonova,), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā (apstiprināts ar 

21.12.2017. sēdes lēmumu): 

Izveidot papildus sadaļu – “Zilupes novada “Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs: 

1. Klientu apkalpošanas speciālists, vienību skaits – 1,0, profesijas kods 4222 07, mēneša 

alga, EUR 500, mēneša algas fonds, EUR 500.” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

Ainai Borsukai. 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 
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3.§ 

 Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, Pasienes pagastā, Zilupes 

novadā, nodošanu atsavināšanai   

Ziņo: B.Čebotare 

 

2018.gada 14.decembrī Zilupes novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Vārds 

Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, LV-5732, ar lūgumu iegādāties no 

pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalus ar kadastra numuru XXX (plātībā 2,4 ha) un 

XXX (plātībā 12,6 ha), Pasienes pag., Zilupes nov. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

XXX atrodas personai piederošā dzīvojamā māja (kārto mantojuma lietu). 

 02.12.2013. ar personu tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.2012N-140 par zemes ar 

kadastra Nr.XXX, plātība 2,4 ha, nomu līdz 02.12.2023.  

01.05.2017. ar personu tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.319 par zemes ar kadastra 

Nr.XXX, plātība 12,6 ha, nomu līdz 31.04.2019.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija. Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisija 2018.gada 

14.decembrī pieņēma lēmumu par nodošanu atsavināšanai personai zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu XXX 2,4 ha plātībā. 

Sakarā ar to, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu XXX 12,6 ha plātībā ir Valsts zemes 

rezerves fondā, Zilupes novada pašvaldībai nav tiesības šo zemes gabalu nodot atsavināšanai.  

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

un Finanšu komiteju ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, T.Semjonova,), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX (plātībā 

2,4 ha) Pasienes pagastā, Zilupes novadā. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālistei M.Meikšānei, pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Zilupes novada pašvaldības 

domē. 

    4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam VitālijamVaļdenam. 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 4.§ 

 Par SIA “001A” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja SIA “001A”, reģistrācijas 

Nr.40103929591, adrese: Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050, iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

27.10.2015. telpu nomas līgumu Nr.149C, pēc adrese Tautas iela 2, Zilupē (Zilupes mūzikas un 

mākslas skola), ar mērķi – bezdarbnieku apmācības nodrošināšanai 2019.gadā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, kā arī ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, T.Semjonova,), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt 27.10.2015. telpu nomas līgumu Nr.149C ar SIA “001A” līdz 31.12.2020. 
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2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juristam Voldemāram Ļubimovam sagatavot 

vienošanos par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

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

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

5.§ 

 Par SIA “Zilupes LTD” valdes locekļa Jura Kuzņecova iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Zilupes novada pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, juridiskā 

adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, valdes locekļa Jura Kuzņecova 

10.12.2018. iesniegumu (reģistrācija Nr.1.3.11/469) ar lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa 

pienākumu pildīšanas ar 10.12.2018. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām 21.panta piemās daļas 

9.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var ievelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, 

Latvijas Republikas Darba likuma piektās sadaļas 26.nodaļas 100.panta 1.daļu, kas nosaka, ka 

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba 

koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma 

uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku, ņemot vērā Zilupes novada 

pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, O.Jarošenko, A.Peličeva, T.Semjonova,), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Juri Kuzņecovu, personas kods, no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes 

LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, valdes locekļa amata ar 10.01.2019. 

2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei Ainai Borsukai sagatavot vienošanos par 

darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. 

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

vietniekam Vitālijam 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 2019.gada 3.janvārī 
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