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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2020. gada 27.augustā       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, Taisa SEMJONOVA, Svetlana 

VOITKEVIČA, Olga PUNCULE, Anna PELIČEVA, Sergejs FENČENKO, Niks MURAŠOVS.  

 

Sēdē nepiedalās – domes deputāts Gunārs SMUĻKO.  

  

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izglītības speciāliste     Svetlana KUZMIKA 

Tūrisma organizatore     Ilga IVANOVA 

Sociālā dienesta vadītāja    Olga KLOVANE 

Grāmatvede     Ņina LAZAREVA 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja  Ludmila MATVEJENKO 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 “Par ēdināšanas izmaksu 

segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu; 

2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Zilupes vidusskolas skolēniem; 

3. Par pabalsta piešķiršanu; 

4. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā; 

5. Par Zilupes Tautas nama vadītājas I.Pertajas iesnieguma izskatīšanu; 

6. Par Zilupes vidusskolas direktores A.Čeksteres iesniegumu izskatīšanu; 

7. Par Zilupes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” valdes 

locekļa A.Margeviča iesnieguma izskatīšanu; 

8. Par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 68840080141, 

“Dzidriņas”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu atsavināšanai; 

9. Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības 

priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam;  

10.  Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 
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                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

 Par Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 “Par ēdināšanas izmaksu 

segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, „Izglītības 

likuma” 17.panta trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, A.Peličeva, 

S.Voitkeviča, N.Murašovs), balsošanā nepiedalās O.Puncule un S.Fenčenko – pamats likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

2. Uzdot domes sekretārei sagatavot 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Uzdot datortīklu un datorsistēmu administratoram Aivaram Dembovskim publicēt šī 

lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. 

4. Uzdot domes sekretārei triju darba dienu laikā pēc Zilupes novada pašvaldības domes 

sēdes protokola parakstīšanas, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

5. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi – galveno grāmatvedi Janu Bondarenko. 

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

Vaļdenam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

2.§ 

Par ēdināšanas nodrošināšanu Zilupes vidusskolas skolēniem  

Ziņo: O.Klovane 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.pants pirmās daļas 27.punktu, 10.12.2019. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā 

paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, kā arī uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu 

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

T.Semjonova, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), balsošanā nepiedalās O.Puncule un 

S.Fenčenko – pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmā daļa, PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodrošināt brīvpusdienas Zilupes vidusskolas skolēniem no pirmās līdz ceturtajai 

klasei uz laika periodu no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. – 0,71 EUR no 

pašvaldības līdzekļiem. 

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

Bondarenko 

http://www.zilupe.lv/
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3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

Vitālijam Vaļdenam. 

   

  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

 rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

3.§ 

 Par pabalsta piešķiršanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

1. 

28.07.2020. Zilupes novada pašvaldība saņēma vārds, uzvārds, personas kods:, deklarētās 

dzīvesvietas adrese, 28.07.2020. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.3.11/122) ar lūgumu piešķirt 

ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, jo vārds, uzvārds pēc 1990.gada 4.maija ir 

bijis Lauderu pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. 

Pēc domes rīcībā esošās informācijas tika konstatēts, ka vārds, uzvārds ieņēma Lauderu 

pagasta padomes priekšsēdētāja amatu no 29.05.1994 līdz 09.03.1997, no 11.03.2001. līdz 

12.03.2005., no 12.03.2005. līdz 01.09.2005. 

Kopā ar iesniegumu tika iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 28.07.2020. 

izziņa Nr.20/1567443 “Par pakalpojumu apmēru no 01.07.2020. līdz 28.07.2020.”, kurā tika 

norādīts, ka vārds, uzvārds ir VSAA uzskaitē kā pakalpojumu saņēmējas un viņam ir piešķirti šādi 

pakalpojumi: 

valsts invaliditātes pensija – no 01.10.2019. līdz 27.05.2021. EUR 83,88 mēnesī. 

Tika iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 28.07.2020. izziņa 

Nr.20/1567432 “Par pensijas apmēru”, kurā tika norādīts, ka vārds, uzvārds ir VSAA uzskaitē kā 

pensijas saņēmējs un periodā no 01.07.2020. līdz 31.07.2020. saņēma pensiju EUR 83,88 

apmērā.  

 Papildus tika iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 04.08.2020. izziņa 

Nr.E47648248 “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem” par apdrošinātās personas iemaksām no 01.2020. līdz 08.2020., kurā ir norādīta 

sekojoša informācija: 

1. Darba ienākumi – EUR 0,00; 

2. Iemaksu objekts – EUR 454,45; 

3. Iemaksu likme % - 20,00; 

4. Aprēķinātās iemaksas – EUR 90,89; 

5. Samaksātais 1.līmeņa pensijas kapitāls – EUR 63,6230; 

6. Persona ar invaliditāti, kura nav darba ņēmējs un nav apdrošināta kā pašnodarbinātais 

termiņā no 28.05.2019. līdz 27.05.2021.   

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ 

panta trešo daļu, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes 

pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas 

pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu 

apmēru. 

Pamatojoties uz likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likums” 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, šā panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

T.Semjonova, O.Puncule, A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, N.Murašovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, pabalstu EUR 776,12 (septiņi simti 

septiņdesmit seši euro, 12 centi) apmērā mēnesī uz laika periodu no 

01.08.2020. līdz 27.05.2021. Pabalsta izmaksu veikt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 
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2. Noteikt vārds, uzvārds pienākumu ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu 

iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. 

Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams 

pašvaldībai. 

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

Bondarenko 

4.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

Vitālijam Vaļdenam. 

 

 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

2. 

13.08.2020. Zilupes novada pašvaldība saņēma vārds, uzvārds, personas kods , deklarētās 

dzīvesvietas adrese, 11.08.2020. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.3.11/243) ar lūgumu piešķirt 

ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, jo vārds, uzvārds pēc 1990.gada 4.maija ir 

bijis Pasienes pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus. 

Pēc domes rīcībā esošās informācijas tika konstatēts, ka vārds, uzvārds ieņēma Pasienes 

pagasta padomes priekšsēdētāja amatu no 29.05.1994 līdz 09.03.1997, no 09.03.1997. līdz 

11.03.2001., no 11.03.2001. līdz 12.03.2005., no 12.03.2005. līdz 06.06.2009. 

Tika iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 06.08.2020. izziņa 

Nr.20/1620712 “Par pakalpojumu apmēru no 01.01.2020. līdz 06.08.2020., kurā tika norādīts, ka 

vārds, uzvārds ir VSAA uzskaitē kā pakalpojumu saņēmējas un viņam ir piešķirti šādi 

pakalpojumi: 

valsts invaliditātes pensija – no 01.01.2020. līdz 26.05.2029. EUR 80,00 mēnesī. 

Tika iesniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes 

nodaļas 25.03.2020. lēmuma Nr.41-2020-1279 kopija “Par invaliditāti”, kas apliecina, ka vārds, 

uzvārds ir piešķirta trešās grupas invaliditāte no 05.04.2020. bez atkārtota pārbaudes termiņa 

norādes.  

Papildus tika iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 25.08.2020. izziņa 

Nr.E48318022 “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem” par apdrošinātās personas iemaksām no 01.2020. līdz 08.2020., kurā ir norādīta 

sekojoša informācija: 

1. Darba ienākumi – EUR 0,00; 

2. Iemaksu objekts – EUR 454,45; 

3. Iemaksu likme % - 20,00; 

4. Aprēķinātās iemaksas – EUR 90,89; 

5. Samaksātais 1.līmeņa pensijas kapitāls – EUR 63,6230; 

6. Persona ar invaliditāti, kura nav darba ņēmējs un nav apdrošināta kā pašnodarbinātais 

termiņā no 05.04.2018. līdz 26.05.2029.   

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ 

panta trešo daļu, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes 

pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas 

pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu 

apmēru. 

Pamatojoties uz likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likums” 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, šā panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

T.Semjonova, O.Puncule, A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, N.Murašovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, pabalstu EUR 780,00 (septiņi simti astoņdesmit 

euro, 00 centi) apmērā mēnesī uz laika periodu no 01.08.2020. līdz 26.05.2029. 

Pabalsta izmaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.   

2. Noteikt vārds, uzvārds pienākumu ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 

izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, 

pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai 

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

Bondarenko 

4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

Vitālijam Vaļdenam. 

 

 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

4.§ 

  Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldība 24.08.2020. saņēma Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas Irinas Agafonovas iesniegumus ar lūgumu palielināt atalgojumu Zilupes pirmsskolas 

izglītības iestādes pedagogiem, metodiķim, logopēdam (sakarā ar vispārējās izglītības 

atalgojumu palielināšanu valstī), kā arī medicīnas māsai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 6 

deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Puncule, S.Voitkeviča, N.Murašovs), 

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 Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā (apstiprināts ar 

31.01.2020. sēdes lēmumu): 

“Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde: 

Pedagogi (pašvaldības finansējums) 

1. Vadītājs, vienību skaits – 1,0, profesiju kods 134503, mēneša alga, EUR 1150, piemaksa 

par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 1150. 

2. Pirmsskolas izglītības skolotājs, vienību skaits – 4,55, profesiju kods 2342 01, mēneša 

alga, EUR 790, piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 3594,50.  

Latviešu valodas skol.pirmssk.maz.pr., vienību skaits – 0,25, profesiju kods 2342 01, 

mēneša alga, EUR 790, piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 

197,50. 

3. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, vienību skaits – 0,5, profesiju kods 2342 02, 

mēneša alga, EUR 790, piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 395.  

4. Izglītības metodiķis, vienību skaits – 1,0, profesiju kods 2351 06, mēneša alga, EUR 

874, piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 874.  

5. Skolotājs logopēds, vienību skaits – 0,8, profesiju kods 23 5201, mēneša alga, EUR 790, 

piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 632. 

Kopā: vienību skaits – 8,1, mēneša algas fonds, EUR 6843. 

... 

 Tehniskie darbinieki 

... 

9. Medicīnas māsa, vienību skaits – 0,5, profesiju kods 322101, mēneša alga, EUR 735, 

piemaksa par darba kvalitātes pakāpi – 0, mēneša algas fonds, EUR 367,50. 
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... 

Kopā: vienību skaits – 11,5, mēneša algas fonds, EUR 5277,50. 

Pavisam  (pašv. fin.) vienību skaits - 19,6, mēneša algas fonds, EUR 12120,50. 

kopā vienību skaits - 22,2, mēneša algas fonds, EUR 14070,50”. 

2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāju Irinu Agafonovu. 

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

Ainai Borsukai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

2. 

Zilupes novada pašvaldība 25.08.2020. saņēma Zilupes vidusskolas direktores Allas 

Čeksteres iesniegumus ar lūgumu nodrošināt pedagoga karjeras konsultanta amatu no 

01.09.2020., likmju skaits – 0,1, darba samaksa 79 EUR mēnesī (amatalgas likme 790,00 EUR) 

no pašvaldības līdzekļiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 6 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, T.Semjonova, S.Voitkeviča, N.Murašovs), 

balsošanā nepiedalās S.Fenčenko un  O.Puncule – pamats likuma “Par interešu konflikta 

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

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

31.01.2020. sēdes lēmumu): 

“Zilupes vidusskola: 

10. Pedagoga karjeras konsultants, vienību skaits – 0,1, profesiju kods 235915, mēneša 

alga, EUR 79, mēneša algas fonds, EUR 790. 

... 

Kopā: vienību skaits – 20,95, mēneša algas fonds, EUR 10085,5”. 

2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes vidusskolas direktori Allu 

Čeksteri. 

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

Ainai Borsukai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

5.§ 

Par Zilupes Tautas nama vadītājas Ineses Pertajas iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Kuzmika 

 

17.08.2020. Zilupes novada pašvaldība saņēma Zilupes Tautas nama vadītājas Ineses 

Pertajas 17.08.2020. iesniegumu, kurā I.Pertaja lūdz piešķirt pabalstu Zilupes vidusskolas 

9.klasas un 12.klases skolēniem, kas aktīvi piedalījās Zilupes pilsētā rīkotājos pasākumos, kā arī 

pasākumos novada un valsts mērogā ar klāt pievienoto sarakstu.  

Pamatojoties  uz Zilupes novada pašvaldības izglītojamo mācību un interešu izglītības 

sasniegumu materiālās stimulēšanas reglamentu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), balsošanā 

nepiedalās O.Puncule un S.Fenčenko – pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
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amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Zilupes vidusskolas 9. un 12. klašu  skolēniem pabalstus par aktīvu piedalīšanos 

Zilupes pilsētā rīkotājos pasākumos, kā arī pasākumos novada un valsts mērogā (Zilupes 

Tautas nama saraksts un pabalstu apmērs pielikumā). 

2. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības galveno 

grāmatvedi J.Bondarenko. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam.  

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

    

6.§ 

Par Zilupes vidusskolas direktores Allas Čeksteres iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Kuzmika 

 

1. 

Izskatot Zilupes vidusskolas direktores A.Čeksteres 25.08.2020. iesniegtu 21.08.2020. 

iesniegumu Nr.1-16/26 ar lūgumu materiāli atbalstīt Zilupes vidusskolas skolēnus par uzvarām 

konkursos, saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības izglītojamo mācību un interešu izglītības 

sasniegumu materiālās stimulēšanas reglamentu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs), balsošanā 

nepiedalās O.Puncule un S.Fenčenko – pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt Zilupes vidusskolas skolēniem pabalstus par uzvarām konkursos, saskaņā ar 

klāt pievienoto sarakstu. 

2. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības 

galveno grāmatvedi J.Bondarenko. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam.  

 

      Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

 rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

2. 

Izskatot Zilupes vidusskolas direktores A.Čeksteres 25.08.2020. iesniegtu 21.08.2020. 

iesniegumu Nr.1-16/27 ar lūgumu apstiprināt Zilupes vidusskolas attīstības plānu 2020.-

2025.gadiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot 

vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu pastāvīgo komiteju ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, A.Peličeva, S.Voitkeviča, 

N.Murašovs), balsošanā nepiedalās O.Puncule un S.Fenčenko – pamats likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Zilupes vidusskolas Attīstības plānu 2020.-2025.gadiem (pielikumā uz 

43lp.). 

2. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes vidusskolas direktori 

A.Čeksteri. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

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

 rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

7.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” valdes 

locekļa Alekseja Margeviča iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

 Zilupes novada pašvaldība 2020.gada 3.augustā saņēma Zilupes novada pašvaldības 

sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.40003257977, juridiskā 

adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, valdes locekļa A.Margeviča iesniegumu 

ar lūgumu atcelt Zilupes novada pašvaldības 31.01.2019. lēmumu “Par Zilupes novada 

pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” valdes locekļa Alekseja 

Margeviča iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.2, 3.§) un  atļaut izmantot darba vajadzībām 

A.Margevičam piederošo vieglo automašīnu PEUGEOT 307, reģistrācijas numurs KL4243, 

izlaiduma gads – 2003., izmantojamā degviela – dīzeļdegviela, kā arī noteikt degvielas patēriņa 

limitu mēnesī.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Puncule, N.Murašovs, 

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

1. Atcelt Zilupes novada pašvaldības 31.01.2019. lēmumu “Par Zilupes novada 

pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” valdes locekļa 

Alekseja Margeviča iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.2, 3.§). 

2. Atļaut Zilupes novada pašvaldības sabiebrības ar ierobežotu atbildību 

“Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.40003257977, juridiskā adrese Raiņa iela 13, 

Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, valdes loceklim Aleksejam Margevičam 

izmantot darba vajadzībām piederošo viņam vieglo automašīnu PEUGEOT 

307, reģistrācijas numurs KL4243, izlaiduma gads – 2003., izmantojamā 

degviela – dīzeļdegviela. 

3. Noteikt dīzeļdegvielas patēriņa limitu automašīnai PEUGEOT 307, 

reģistrācijas numurs KL4243 – 60 l mēnesī.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei 

A.Borsukai. 

  

  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

                                                                             

8.§ 

Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 68840080141, 

“Dzidriņas”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov., nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

2020.gada 30.jūlijā Zilupes novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no vārds, uzvārds, 

personas kods, deklarētā dzīvesvieta, ar lūgumu iegādāties no pašvaldības nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemes gabalu ar kadastra numuru 68840080141 (plātībā 1,9 ha), “Dzidriņas”, 

Meikšāni, Pasienes pagasts, Zilupes novads.  

 Ar vārds, uzvārds 04.12.2018. tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.404 par zemes gabala 

“Dzidriņas”, ar kadastra numuru 68840080141 (plātībā 1,9 ha), Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes 

nov., nomu no 04.12.2018. līdz 03.12.2028.  

 Uz zemes gabala “Dzidriņas”, ar kadastra numuru 68840080141 (plātībā 1,9 ha),  atrodas  

vārds, uzvārds piederošā būve. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija. Zilupes novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisija 2020.gada 

24.augustā pieņēma lēmumu “Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai”.  

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu 

un Finanšu komiteju ieteikumiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, N.Murašovs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes vienību “Dzidriņas”, ar kadastra numuru 

68840080141 (plātībā 1,9 ha), Meikšāni,  Pasienes pagastā, Zilupes novadā.  

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei M.Meikšānei sagatavot 

dokumentus nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dzidriņas”, ar kadastra numuru 

68840080141 (plātībā 1,9 ha), Meikšāni, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, reģistrēšanai 

zemesgrāmatā. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas komisijai, pieaicinot sertificēto vērtētāju. 

4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Zilupes novada 

pašvaldībā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

V. Vaļdenam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

9.§ 

Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības 

priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam no 

2020.gada 3.septembra. 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otro daļām, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo 

daļu, kā arī uz 2011.gada 25.novembra apstiprinātu Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikuma trešās daļas 3.3, 3.4.punktiem un divpadsmitās daļas 12.1.3. 

punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, T.Semjonova, O.Puncule, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, N.Murašovs), balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – pamats 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 2020.gada 3.septembra līdz 

2020.gada 30.septembrim uz četrām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu 

no 21.03.2019. līdz 20.03.2020. 

2. Piešķirt Zilupes  novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit) 

procentu apmērā no mēnešalgas. 

3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam papildatvaļinājumu par ilggadējo darbu pašvaldībā (no 15 – 20 darba 

gadiem) – 3 darba dienas, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 5.oktobrim.  
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  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

 rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

10.§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo V.Vaļdens 

                                                                                1. 

         Zilupes novada pašvaldība ir saņēmusi vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, 

12.05.2020. iesniegumu (reģistrēts Zilupes novada pašvaldībā  2020.gada 14.maijā, reģistrācijas 

Nr.1.3.11/116) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170020213, Mednieku ielā 6A, 

Zilupe, Zilupes nov. daļu 1,5 ha platībā piešķiršanu nomā uz sešiem gadiem ganībām.  

          Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 9.§) “Par 

zemes vienības atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 14.punktu tika nolemts 

atzīt, ka zemes vienība 1,6125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020213, Mednieku ielā 

6A, Zilupe, Zilupes nov., ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.  

          Informācija par iznomājamo neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68170020213 publicēta Zilupes novada pašvaldības mājas lapā 2020.gada 4.augustā. 

          Līdz 2020.gada 12.augustam citi pretendenti izņemot vārds, uzvārds uz norādīto zemes 

vienību nav pieteikušies. 

          Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “DZIETI”) 2020.gada 18.jūnija vērtējumu Nr.Z-

20/295 : zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170020213 nomas maksa gadā ir 79,10 EUR 

(bez PVN) un pievienotās vērtības nodoklis 16,61 EUR, kā arī neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summa ir 129,99 EUR.  

          Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 30.4. apakšpunkts nosaka, ka 

ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos šo noteikumu 

29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka 

atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai 

kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas 

noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja 

noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). 

Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un 

tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktu, ņemot vērā Attīstības, 

komunālo un teritoriālo jautājumu ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, 

N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:          

          1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, nomā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68170020213 Mednieku ielā 6A, Zilupe, Zilupes nov. daļu 1,5 ha platībā ganībām ar 2020.gada 

1.septembri bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem.  

          2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vārds, uzvārds, personas kods, par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170020213 Mednieku ielā 6A, Zilupe, Zilupes nov. daļu 1,5 ha platībā, 

termiņā no 2020.gada 1.septembra līdz 2026.gada 31.augustam. 

         3. Noteikt par zemes vienības daļu 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020213 

nomas maksu 73,70 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis. 

        4. Noteikt, ka vārds, uzvārds kompensē Zilupes novada pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu 129,99 euro. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.5
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.6
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.7
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.8
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.9
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.10
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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         5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

datuma, šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.     

         6. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

         7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 

 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā  

 rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

                                                                                2. 

        Izskatot vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, 12.05.2020. iesniegumu (reģistrēts 

Zilupes novada pašvaldībā  2020.gada 14.maijā, reģistrācijas Nr.1.3.11/116), par zemes vienības 

0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020215 Mednieku ielā 4A, Zilupe, Zilupes nov. 

piešķiršanu nomā uz desmit gadiem sakņu dārza vajadzībām, Zilupes novada dome konstatēja, 

ka: 

        ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.7.9.§) “Par 

zemes vienības atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 15.punktu tika nolemts 

atzīt, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020215 Mednieku ielā 4A, 

Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.  

          Informācija par iznomājamo neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

68170020215 publicēta Zilupes novada pašvaldības mājas lapā 2020.gada 4.augustā. 

          Līdz 2020.gada 12.augustam citi pretendenti izņemot vārds, uzvārds uz norādīto zemes 

vienību nav pieteikušies. 

          Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “DZIETI”) 2020.gada 18.jūnija vērtējumu Nr.Z-

20/295 : zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170020213 nomas maksa gadā ir 34,40 EUR 

(bez PVN) un pievienotās vērtības nodoklis 7,22 EUR, kā arī neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summa ir 129,99 EUR.  

          Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 30.4. apakšpunkts nosaka, ka 

ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos šo noteikumu 

29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka 

atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai 

kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas 

noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja 

noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). 

Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un 

tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktu, ņemot vērā Attīstības, 

komunālo un teritoriālo jautājumu ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, A.Peličeva, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, 

N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:           

          1. Piešķirt vārds, uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68170020215 Mednieku ielā 4A, Zilupe, Zilupes nov. sakņu dārza vajadzībām ar 

2020.gada 1.septembri bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem.  

          2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vārds, uzvārds, personas kods, par zemes vienību 0,7 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020215 Mednieku ielā 4A, Zilupe, Zilupes nov., termiņā 

no 2020.gada 1.septembra līdz 2026.gada 31.augustam. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.5
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.6
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.7
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.8
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.9
https://likumi.lv/ta/id/299999#n29.10
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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         3. Noteikt par zemes vienības 0,7 ha platību ar kadastra apzīmējumu 68170020215 nomas 

maksu 34,40 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis. 

         4. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

datuma, šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.     

         5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

         6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 

 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 2020.gada 2.septembrī 
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