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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 18.augustā       protokols Nr.6   

Sēde sasaukta plkst.09.00 

Sēdi atklāj plkst.09.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Sergejs FENČENKO, Leonīds OSIPOVS, 

Gunārs SMUĻKO, Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA, Anna PELIČEVA. 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS - aizņemts pamatdarbā. 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: 

Izpilddirektore – Aina BORSUKA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana; 

2. Par atbalstu projektam “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”. 

 

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

kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

  

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 ziņo, ka iesniegti divi iesniegumi no Vijas 

Kudrjašovas un Ludmilas Matvejenko ar lūgumu ievēlēt par  Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju. 

Citi kandidāti Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amatam netika izvirzīti. 
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Iekļaut vēlēšanu zīmēs Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātus Viju Kudrjašovu 

un Ludmilu Matvejenko. 

 

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

cilvēku sastāvā no domes deputātu sastāva. 

Savas kandidatūras piedāvā deputāti Gunārs Smuļko un Svetlana Voitkeviča. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju divu domes deputātu sastāvā:  Gunāra Smuļko un 

Svetlanas Voitkevičas. 

 

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: 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva) balsojot PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, par Zilupes 

novada Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju tiek ievēlēta Ludmila Matvejenko. 

 Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

 2. Uzdod Vijai Kudrjašovai līdz 01.09.2017. nodod materiālās vērtības Lauderu pagasta 

pārvaldes vadītājai Ludmilai Matvejenko. 

    3. Noslēgt darba līgumu ar Ludmilu Matvejenko uz četriem gadiem.   

2.§ 

 Par atbalstu projektam “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera” 

Ziņo: A.Borsuka 

 

  

Domes izpilddirektore A.Borsuka ierosina izskatīt jautājumu par Zilupes novada domes 

piedalīšanos un līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta 

pieteikumam “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie Pintu ezera”. 

Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un 

cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un 

attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un 

pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu 

saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 



3 

Plānots, ka projekts tiks veidots ar mērķi veicināt veselīga un sportiska dzīvesveida izplatību 

un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Zilupes novadā. 

Projekts tiks veidots saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam  

ilgtermiņa prioritāti  IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un  vidēja termiņa prioritāti  VP2  “Sociālās 

un veselības infrastruktūras sakārtošana, ilgtermiņa prioritāti  IP2 “Ekonomikas attīstība  un  vidēja 

termiņa prioritāti  VP5  Infrastruktūras attīstība. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.pantu un Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, un Zilupes novada 

domes Finanšu pastāvīgas komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Zilupes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020.gadam pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātā 

projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie 

Pintu ezera”. 

2. Noteikt, ka plānotas  projekta kopējās attiecināmās izmaksas varētu būt līdz 50000,00 EUR, 

no kurām:  

2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pieejas finansējums ir 90%; 

2.2. Zilupes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb līdz 5000,00 EUR. 

3.  Projekta priekšfinansējuma avots – Zilupes novada domes budžeta līdzekļi. 

 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 18.augustā 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 18.augustā 
 

 


