
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 3 
Zilupē         27.06.2013. 

 

Sēde sasaukta plkst. 09:00 

Sēdi atklāj plkst. 09:00 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 13.06.2013. – 

27.06.2013. 

2. Izpilddirektora ievēlēšana. 

3. Pagastu pārvalžu vadītāju ievēlēšana. 

4. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.  

5. Par grozījumu veikšanu Zilupes novada pašvaldības patstāvīgo komisiju nolikumos. 

6. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana. 

7. Novada domes pastāvīgo komisiju izveidošana. 

8. Publiskā gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana.    

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs                 

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti:  Vitālijs Vaļdens 

                 Gunārs Smuļko          

                Leonīds Osipovs 

                 Sergejs Fenčenko  

                 Anna Peličeva 

                 Svetlana Voitkeviča 

                 Alla Čekstere 

                 Roberts Dolgilevičs 

               Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību  

 

1§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 13.06.2013. – 

27.06.2013. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā. 



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

V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, 

R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes lēmumu 

izpildes gaitu no 13.06.2013. – 27.06.2013.  

 

2§ 

Izpilddirektora ievēlēšana 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

1. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka Zilupes novada pašvaldības 

izpilddirektora ievēlēšana notiek saskaņā ar Likuma par „Pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu un 

Zilupes novada domes ārkārtas sēdē (protokols Nr.6,1§) 2013.gada 11.jūnijā apstiprinātiem 

Noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ierosina izvirzīt kandidātus Zilupes novada 

pašvaldības izpilddirektora amatam. 

Deputāts  Vitālijs Vaļdens  par kandidātu Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora 

amatam izvirza AINU BORSUKU. 

Citi Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora amatam kandidāti netika izvirzīti. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Iekļaut vēlēšanu zīmēs vienu Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu 

– AINU BORSUKU. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju divu 

cilvēku sastāvā no domes deputātu sastāva. 

Savas kandidatūras piedāvā deputāti Anna Peličeva un Roberts Dolgilevičs. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju divu domes deputātu sastāvā:  Anna Peličeva un 

Roberts Dolgilevičs. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs deputātiem izskaidro balsošanas kārtību.  

Deputātiem tiek izsniegtas numurētas balsošanu zīmes, un katrs deputāts veic balsošanu un 

nodod vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus balsu skaitīšanas protokolā kuru 

nodod domes priekšsēdētājam O.Agafonovam. 

O.Agafonovs paziņo, ka saskaņā ar balsošanas rezultātiem Zilupes novada domes deputāti 

vienbalsīgi: 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs) balsojot PAR, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, par Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoru tiek ievēlēta AINA BORSUKA. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Atklātas balsošanas balsu skaitīšanas protokolu Nr.1 (Pielikumā) 

 

3§ 

Pagastu pārvalžu vadītāju ievēlēšana 



Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

1. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka Zilupes novada pagastu pārvalžu 

vadītāju ievēlēšana notiek saskaņā ar Likuma par „Pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu un 

Zilupes novada domes ārkārtas sēdē (protokols Nr.6,1§) 2013.gada 11.jūnijā apstiprinātiem 

Noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ierosina izvirzīt kandidātus Zilupes novada 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 

Deputāts  Leonīds Osipovs  par kandidātu Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amatam 

izvirza VIJU KUDRJAŠOVU. 

Citi Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amatam kandidāti netika izvirzīti. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Iekļaut vēlēšanu zīmēs vienu Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu – 

VIJU KUDRJAŠOVU. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju divu 

cilvēku sastāvā no domes deputātu sastāva. 

Savas kandidatūras piedāvā deputāti Anna Peličeva un Roberts Dolgilevičs. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

2. Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju divu domes deputātu sastāvā:  Anna Peličeva un 

Roberts Dolgilevičs. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs deputātiem izskaidro balsošanas kārtību.  

Deputātiem tiek izsniegtas numurētas balsošanu zīmes, un katrs deputāts veic balsošanu un 

nodod vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus balsu skaitīšanas protokolā kuru 

nodod domes priekšsēdētājam O.Agafonovam. 

O.Agafonovs paziņo, ka saskaņā ar balsošanas rezultātiem Zilupes novada domes deputāti 

vienbalsīgi: 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs) balsojot PAR, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, par Zilupes novada Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju tiek ievēlēta VIJA KUDRJAŠOVA. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

2. Apstiprināt Atklātas balsošanas balsu skaitīšanas protokolu Nr.2 (Pielikumā) 

2. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka Zilupes novada pagastu pārvalžu 

vadītāju ievēlēšana notiek saskaņā ar Likuma par „Pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu un 

Zilupes novada domes ārkārtas sēdē (protokols Nr.6,1§) 2013.gada 11.jūnijā apstiprinātiem 

Noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. 

Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ierosina izvirzīt kandidātus Zilupes novada 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 

Deputāts Alla Čekstere par kandidātu Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirza 

INU DUKŠU. 

Deputāts Vitālijs Vaļdens par kandidātu Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amatam 

izvirza SKAIDRĪTI  MARČENOKU. 



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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Iekļaut vēlēšanu zīmēs Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātus – INU 

DUKŠTU un SKAIDRĪTI MARČENOKU. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs ziņo, ka nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju divu 

cilvēku sastāvā no domes deputātu sastāva. 

Savas kandidatūras piedāvā deputāti Anna Peličeva un Roberts Dolgilevičs. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

3. Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju divu domes deputātu sastāvā:  Anna Peličeva un 

Roberts Dolgilevičs. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs deputātiem izskaidro balsošanas kārtību.  

Deputātiem tiek izsniegtas numurētas balsošanu zīmes, un katrs deputāts veic balsošanu un 

nodod vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus balsu skaitīšanas protokolā kuru 

nodod domes priekšsēdētājam O.Agafonovam. 

O.Agafonovs paziņo, ka saskaņā ar balsošanas rezultātiem Zilupes novada domes deputāti 

vienbalsīgi: 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs) balsojot PAR, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, par Zilupes novada Pasienes pagasta pārvaldes vadītāju tiek ievēlēta SKAIDRĪTE 

MARČENOKA. 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

3. Apstiprināt Atklātas balsošanas balsu skaitīšanas protokolu Nr.3 (Pielikumā) 

 

 

4§ 

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 

1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Zilupes 

novada pašvaldības nolikums” 3.punktā minēts, ka Dome sastāv no 13 deputātiem. Saskaņā ar 

izmaiņām Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā Zilupes novada domē 

tiek ievēlēti 9 deputāti. 

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 54.panta otro daļu „Komitejas locekļu skaits nedrīkst 

būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu 

kopskaita, izņemot finanšu komiteju. 

Saskaņā ar deputātu skaita samazinājumu piedāvāju samazināt Finanšu komitejas sastāvu 

līdz pieciem locekļiem.   

Attīstības, komunālo un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 

komitejas locekļu skaitu piedāvāju samazināt līdz  trīs locekļiem katrā komitejā. 

Tā pat jāgroza atsevišķu patstāvīgo pašvaldības komisiju locekļu skaitu atsevišķās 

komisijās. 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 

45.panta pirmo, piekto un sesto daļas, 54.panta otro daļu un 55.pantu, Republikas pilsētas domes 

un novada domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmo daļu, 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Zilupes novada 

pašvaldības 2019.gada 01.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības 

nolikums”  saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei ) J.Voitkevičai: 

    2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņošanai; 

  2.2. Publicēt Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā 

www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā un Zilupes novada 

pagastu pārvalžu ēkās. 

 

5§ 

Par grozījumu veikšanu Zilupes novada pašvaldības patstāvīgo komisiju nolikumos 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

1. 

Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu 

(apstiprināts ar Zilupes novada domes 27.08.2009.g. lēmumu (prot.Nr.6, 3§), iepirkumu komisija 

sastāv no pieciem komisijas locekļiem un sekretāra. Nepieciešamas samazināt komisijas locekļu 

sakaitu līdz četriem komisijas locekļiem – komisijas priekšsēdētāja un trīs komisijas locekļiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem 

Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 19.punktu , 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Grozīt Zilupes novada pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas nolikuma 

9.2.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

„9.2. četri komisijas locekļi”. 

2. Grozīt Zilupes novada pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas nolikuma 11.punktu 

izsakot to šādā redakcijā: 

„11.Komisijas priekšsēdētāju ievēl Komisija ar balsu vairākumu.” 

3.Pašvaldības sekretārei sagatavot nolikuma tekstu ar grozījumiem un ievietot to Zilupes 

novada pašvaldības mājas lapā. 

 

2. 

Saskaņā ar Zilupes novada administratīvās komisijas nolikumu (apstiprināts ar Zilupes 

novada domes 27.08.2009.g. lēmumu (prot.Nr.6, 3§), komisija sastāv no trīs komisijas 

locekļiem. Nepieciešamas palielināt komisijas locekļu sakaitu līdz pieciem komisijas locekļiem – 

komisijas priekšsēdētāja un četriem komisijas locekļiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem 

Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 19.punktu , 

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

S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

http://www.zilupe.lv/


1. Grozīt Zilupes novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma 4.1.punktu izsakot 

to šādā redakcijā:  

„4.1. administratīvā komisijas sastāvā ir 4 (četri) locekļi. ”. 

2. Pašvaldības sekretārei sagatavot nolikuma tekstu ar grozījumiem un ievietot to Zilupes 

novada pašvaldības mājas lapā. 

 

6§ 

Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu 

ievēlēšana 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

1. 

Piedāvāts apstiprināt finanšu patstāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā ievēlot tajā deputātus 

Oļegu AGAFONOVU, Vitālija VAĻDENU, Allu ČEKSTERI, Sergeju FENČENKO, Gunāru 

SMUĻKO. 

Citi priekšlikumi par komitejas sastāvu netika iesniegti. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem 

noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 4.punktu, 

 atklāti balsojot: PAR - 4 deputāti (L.Osipovs, A.Peličeva, R.Dolgilevičs, S.Voitkeviča), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās S.Fenčenko G.Smuļko, A.Čekstere, V.Vaļdens, 

O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 

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

Apstiprināt finanšu pastāvīgo komiteju Zilupes novada domes deputātu Oļega 

AGAFONOVA,  Vitālija VAĻDENA,  Sergeja FENČENKO,  Allas ČEKSTERES, Gunāra 

SMUĻKO sastāvā.  

2.                               

            Piedāvāts apstiprināt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 4 

cilvēku sastāvā ievēlot tajā deputātus Annu PELIČEVU, Leonīdu OSIPOVU, Svetlanu 

VOITKEVIČU, Allu ČEKSTERI. 

Citi priekšlikumi par komitejas sastāvu netika iesniegti.   

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem 

noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 4.punktu,  

atklāti balsojot: PAR - 5 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko G.Smuļko, 

R.Dolgilevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās A.Peličeva, S.Voitkeviča, 

L.Osipovs, A.Čekstere - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

Apstiprināt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju Zilupes novada 

domes deputātu  Annas PELIČEVAS, Leonīda OSIPOVA, Svetlanas VOITKEVIČAS un Allas 

ČEKSTERES sastāvā 

 

3. 

Piedāvāts apstiprināt attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 4 cilvēku 

sastāvā ievēlot tajā deputātus  Vitāliju VAĻDENU, Robertu DOLGILEVIČU,  Gunāru 

SMUĻKO un Svetlanu VOITKEVIČU. 

Citi priekšlikumi par komitejas sastāvu netika iesniegti.   

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem 

noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 4.punktu, 



atklāti balsojot: PAR - 5 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, L.Osipovs, A.Čekstere, 

A.Peličeva), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens, R.Dolgilevičs, 

G.Smuļko, S.Voitkeviča - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

Apstiprināt pastāvīgo Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju Zilupes 

novada domes deputātu  Vitālija VAĻDENA, Roberta DOLGILEVIČA, Gunāra SMUĻKO un 

Svetlanas VOITKEVIČAS sastāvā.  

       

7§ 

Novada domes pastāvīgo komisiju izveidošana 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

1. 

Piedāvāts apstiprināt pastāvīgo iepirkuma komisiju 4 komisijas locekļu un viena 

patstāvīgā komisijas sekretāra sastāvā: Vitālijs VAĻDENS (Zilupes domes priekšsēdētāja 

vietnieks), Jana BONDARENKO (Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede), Ņina 

LAZAREVA (Zilupes novada pašvaldības grāmatvede), Valērijs FITISOVS (SIA „Zilupes 

LTD” valdes loceklis), komisijas sekretārs bez balss tiesībām Einārs TIMOŠKĀNS (Zilupes 

novada pašvaldības juriskonsults). 

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 18.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, L.Osipovs, A.Čekstere, 

A.Peličeva, R.Dolgilevičs, G.Smuļko, S.Voitkeviča,), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā 

nepiedalās V.Vaļdens, - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

1. Apstiprināt Zilupes novada iepirkuma komisiju četru locekļu: Vitālija VAĻDENA,  Janas 

BONDARENKO,  Ņinas LAZAREVAS,  Valērijs FITISOVA sastāvā.  

2. Par iepirkuma komisijas sekretāru apstiprināt Eināru TIMOSKANU.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 15.07.2009. lēmumu (protokols 

Nr.3,3&).  
 

2.  

Piedāvāts apstiprināt pastāvīgo Zemes un privatizācijas komisiju 5 komisijas locekļu 

sastāvā: Ludmila MATVEJENKO (Z/S Vika vadītāja), komisijas locekļi - Marija MEIKŠĀNE 

(Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste) bez balss tiesībām, Alla ČEKSTERE (Zilupes 

vidusskolas Pasienes struktūrvienības vadītāja), Ina DUKŠTA (Pasienes pagasta pārvaldes kasiere) 

loceklis bez balss tiesībām, Vija KUDRJAŠOVA (Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja). 

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 18.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, L.Osipovs, A.Peličeva, 

R.Dolgilevičs, G.Smuļko, S.Voitkeviča, V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā 

nepiedalās A.Čekstere - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

1.Apstiprināt Zemes un privatizācijas komisiju 5 komisijas locekļu: Ludmila 

MATVEJENKO, Vijas KUDRJAŠOVAS, Marija MEIKŠĀNEA (Zilupes novada pašvaldības 

zemes lietu speciāliste) locekle bez balss tiesībām, Allas ČEKSTERES, Inas DUKŠTAS locekle 

bez balss tiesībām, sastāvā. 



2. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 15.07.2009. lēmumu 

(protokols Nr.3,3&). 
3. 

Piedāvāts apstiprināt patstāvīgo Zemes novada pašvaldības administratīvo komisiju 4 

komisijas locekļu  sastāvā: Leonīda OSIPOVA (Zilupes novada pašvaldības domes deputāts), Olgas 

KLOVĀNES (Zilupes novada sociālā dienesta sekretāre),– Svetlanas VOITKEVIČAS (Zilupes 

novada pašvaldības domes deputāte), Ainas AGAKI (Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja). 

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 18.punktu, 

 atklāti balsojot: PAR - 7 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, A.Čekstere, A.Peličeva, 

R.Dolgilevičs, G.Smuļko, V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā nepiedalās 

L.Osipovs, S.Voitkeviča - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

1.Apstiprināt Zilupes novada administratīvo komisiju 4 komisijas locekļu: Leonīda OSIPOVA, 

Olgas KLOVĀNES, Svetlanas VOITKEVIČAS, Ainas AGAKI sastāvā:  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 15.07.2009. lēmumu (protokols 

Nr.3,3&).  

4. 

Piedāvāts apstiprināt patstāvīgo Zemes novada pašvaldības dzīvokļu komisiju 3 komisijas 

locekļu: Jeļenas Voitkevičas (Zilupes novada pašvaldības sekretāre), Valērija FITISOVA (SIA 

„Zilupes LTD” valdes loceklis), Larisas AĻBREHTES (Zilupes novada sociālā dienesta sociālā 

darbiniece) sastāvā.  

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 20.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, A.Čekstere, A.Peličeva, 

R.Dolgilevičs, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Voitkeviča , V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Zilupes novada dzīvokļu komisiju 3 komisijas locekļu Jeļenas Voitkevičas, Valērija 

FITISOVA, Larisas AĻBREHTES sastāvā.  

 

5. 

Piedāvāts apstiprināt patstāvīgo Zemes novada īpašuma atsavināšanas komisiju 4 

komisijas locekļu: Vitālijs VAĻDENA (Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks), 

komisijas locekļi - Jana BONDARENKO (Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede) – 

Ņina LAZAREVA (Zilupes novada pašvaldības grāmatvede), Vilhelms KUŠNERS (Zilupes 

novada pašvaldības zemes lietu speciālists) sastāvā.  

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 20.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, L.Osipovs, A.Čekstere, 

A.Peličeva, R.Dolgilevičs, G.Smuļko, S.Voitkeviča,), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsošanā 

nepiedalās V.Vaļdens, - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

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

 

Apstiprināt Zilupes novada Īpašuma atsavināšanas komisiju 4 komisijas locekļu: Vitālija 

VAĻDENA, Janas BONDARENKO, Ņinas LAZAREVAS, Vilhelma KUŠNERA 

(Zilupes novada pašvaldības Zemes ierīcības inženieris) loceklis bez balss tiesībām,  

sastāvā. 



 

 

 
6. 

Piedāvāts apstiprināt patstāvīgo Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju 6 komisijas 

locekļu: Ausmas JAROŠAS (Zilupes novada sociālā dienesta vadītāja), Marijas MEIKŠĀNES 

(Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste) locekle bez balss tiesībām, Janas 

BONDARENKO (Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede), Valentīnas CIRSKAS 

(Zilupes novada pašvaldības grāmatvede-kasiere) locekle bez balss tiesībām, Vija 

KUDRJAŠOVAS (Lauderu pagasta pārvaldniece), Skaidrīte MARČENOKAS (Pasienes pagasta 

pārvaldniece) sastāvā. 

Citi priekšlikumi par komitejas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 20.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, A.Čekstere, A.Peličeva, 

R.Dolgilevičs, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Voitkeviča , V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju 6 komisijas 

locekļu: Ausmas JAROŠAS locekle bez balss tiesībām, Marijas MEIKŠĀNES locekle bez balss 

tiesībām, Janas BONDARENKO, Valentīnas CIRSKAS locekle bez balss tiesībām, Skaidrītes 

MARČENOKAS, Vijas KUDRJAŠOVAS, sastāvā. 
 

7. 

Piedāvāts apstiprināt patstāvīgo Vēlēšanu komisiju 7 komisijas locekļu: Jeļenas 

VOITKEVIČAS (Zilupes novada pašvaldības sekretāre), Valērija FITISOVA (SIA „Zilupes 

LTD” valdes loceklis), Saules JAKUŠENOKAS (Zilupes vidusskolas skolotāja), Aivara 

DEMBOVSKA (Zilupes novada pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administrators), Sandras 

LUCKANES (Zilupes vidusskolas skolotāja), Valda JURČENOKA (Austrumlatgales 

Profesionālās vidusskolas galvenā grāmatvede), Kristīnes KUDRJAVCEVAS (Zilupes novada 

bāriņtiesas sekretāre) sastāvā. 

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, un 61.pantu, 

2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” 18.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs S.Fenčenko, A.Čekstere, A.Peličeva, 

R.Dolgilevičs, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Voitkeviča , V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Zilupes novada Vēlēšanu komisiju 7 komisijas locekļu: Jeļenas VOITKEVIČAS, 

Valērija FITISOVA, Saules JAKUŠENOKAS, Aivara DEMBOVSKA, Sandras LUCKANES, 

Valda JURČENOKA, Kristīnes KUDRJAVCEVAS sastāvā. 
 

8§ 

Publiskā gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Deputāti tiek iepazīstināti ar Zilupes novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 

2012.gadu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu, likuma 

„Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 17.01.2006. 

noteikumiem Nr. 44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību”, 

pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 



27.jūnija sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

(O.Agafonovs S.Fenčenko, A.Čekstere, A.Peličeva, R.Dolgilevičs, G.Smuļko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča , V.Vaļdens), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par 2012.gadu.  

             2. Uzdot IT speciālistam A.Dembovskim nodrošināt publicēšanu Zilupes novada domes 

oficiālajā mājas lapā www.zilupe..lv  
 

 

Domes sēde slēgta plkst.10.00 

 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 
 

 

 

 

http://www.zilupe..lv/

