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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 13.oktobrī       protokols Nr.9  

  

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, Leonīds OSIPOVS, 

Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA, Anna PELIČEVA. 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS – aizľemts pamatdarbā; 

Deputāts - Gunārs SMUĻKO - aizľemts pamatdarbā. 

          

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 
      

Sēdes darba kārtība:  

1. Par Zilupes novada pašvaldības 18.08.2017. ārkārtas domes sēdes Nr.6 lēmuma “Lauderu 

pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana” atcelšanu; 

2. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā. 

 

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

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ:  

Apstiprināt izsludināto ārkārtas domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības 18.08.2017. ārkārtas domes sēdes Nr.6 lēmuma “Lauderu 

pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana” atcelšanu 

Ziņo J.Voitķeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja jautājumu par Zilupes novada pašvaldības 

18.08.2017. ārkārtas domes sēdes Nr.6 lēmuma “Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana” 

atcelšanu. 
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18.08.2017. Zilupes novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu “Lauderu pagasta 

pārvaldes vadītāja ievēlēšana” (protokols Nr.6, 1.§). Uz šo amatu pretendēja divas personas: Vija 

Kudrjašova (Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja) un Ludmila Matvejenko. Sēdes laikā par 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju vienbalsīgi tika ievēlēta Ludmila Matvejenko. Vijai 

Kudrjašovai tika uzdots nodod materiālās vērtības Ludmilai Matvejenko līdz 31.08.2017. 

31.08.2017. Vija Kudjašova tika atbrīvota no Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amata un 

nodeva materiālās vērtības Ludmilai Matvejenko. 07.09.2017. Zilupes novada pašvaldība 

elektroniski saľēma Vijas Kudrjašovas 31.08.2017. divus iesniegumus (skenētā veidā) ar 

lūgumiem izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī  par to, ka viľa nepiekrīt 

parakstīt no Zilupes novada pašvaldības piedāvātu Vienošanos pie 2009.gada 31.jūlija Līguma 

Nr.2009/1.1 “Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu” un lūdz izmaksāt atlaišanas pabalstu 

atbilstoši LR Darba likuma 112.pantam. 06.10.2017. Zilupes novada pašvaldība saľēma LR 

Rēzeknes tiesas 03.10.2017. vēstuli civillietā Nr.C26185617 ar Vijas Kudrjašovas prasības 

pieteikumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanas atzīšanu par nelikumīgu, atlīdzības par darba 

piespiedu kavējuma laiku izmaksāšanu, rakstveida paskaidrojuma sniegšanai. 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izvērtēja situāciju, apstākļus, LR likumdošanu un secina, ka 

Vijas Kudrjašovas prasība atzīstama par pamatotu, jo nav ievērotas uzteikuma procedūras, un 

viľa ir atjaunojama amatā.  

Ľemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, A.Peličeva), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Atcelt Zilupes novada pašvaldības 18.08.2017. ārkārtas domes sēdes Nr.6 lēmumu 

“Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšana” (1.§). 

2. Atcelt Zilupes novada pašvaldības 25.08.2017. rīkojumu Nr.59-P. 

3. Atjaunot Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas amatā Viju Kudrjašovu no 13.10.2017.  

4. Izmaksāt Lauderu pagasta pārvaldes vadītājai Vijai Kudrjašovai par darba piespiedu 

kavējumu vidējo izpeļľu par laika periodu no 01.09.2017. līdz 13.10.2017.  

5. Pēc sēdes protokola parakstīšanas nekavējoties informēt Viju Kudrjašovu par pieľemto 

lēmumu, nosūtot to arī uz adresi Bumbieru iela 4, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722. 

7. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanas dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

2.§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības Amatu saraksts tika apstiprināts ar Zilupes novada 

pašvaldības 28.12.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§). Izpilddirektore A.Borsuka ziľo, 

ka sakarā ar darba apjoma palielināšanos Lauderu pagasta pārvaldē ir nepieciešamība veikt 

grozījumus Zilupes novada pašvaldības Amatu saraktā ”Zilupes novada pašvaldības Lauderu 

pagasta pārvalde”, pievienojot štata vienību – Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja vietnieks.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaľā ar 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 11.panta pirmo 

daļu, kā arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

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

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

28.12.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§):  

“Zilupes novada pašvaldības Lauderu pagasta pārvalde: 

2. Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja vietnieks, vienību skaits – 1, profesijas kods 111232, 

mēneša alga, EUR – 730, mēneša algas fonds, EUR – 730”.  
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Ainai Borsukai. 

3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanas dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 13.oktobrī 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 13.oktobrī 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


