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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 29.jūnijā       protokols Nr.3   

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, 

Gunārs SMUĻKO, Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA. 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS - aizľemts pamatdarbā 

       deputāte Anna PELIČEVA – atvaļinājumā. 

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Saimniecības daļas vadītāja   Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Izpilddirektora ievēlēšana; 

2. Pagastu pārvalžu vadītāju ievēlēšana; 

3. Par grozījumiem Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Zilupes novada pašvaldības nolikums”; 

4. Par grozījumu veikšanu Zilupes novada pašvaldības patstāvīgo komisiju nolikumos; 

5. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana; 

6. Novada domes pastāvīgo komisiju izveidošana. 

 

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

kārtību. 

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

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

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

Izpilddirektora ievēlēšana 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

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

izpilddirektora ievēlēšana notiek saskaľā 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. 

Par kandidātu Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora amatam izvirza AINU BORSUKU. 

Citi Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora amatam kandidāti netika izvirzīti. 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Iekļaut vēlēšanu zīmēs vienu Zilupes novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu – 

AINU BORSUKU. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs ziľo, 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), 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 paziľo, ka saskaľā ar balsošanas rezultātiem Zilupes novada domes deputāti 

vienbalsīgi: 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

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

pašvaldības izpilddirektoru tiek ievēlēta AINA BORSUKA. 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Atklātas balsošanas balsu skaitīšanas protokolu Nr.1 (Pielikumā) 

 

2.§ 

 Pagastu pārvalžu vadītāju ievēlēšana 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

  

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

ievēlēšana notiek saskaľā 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”. 
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Novada domes priekšsēdētājs O.Agafonovs ierosina izvirzīt kandidātus Zilupes novada 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 

Par kandidātu Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirza SKAIDRĪTI 

MARČENOKU. 

Citi kandidāti Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja amatam netika izvirzīti. 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Iekļaut vēlēšanu zīmēs Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātus SKAIDRĪTI 

MARČENOKU. 

 

Priekšsēdētājs O.Agafonovs ziľo, 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), 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 paziľo, ka saskaľā ar balsošanas rezultātiem Zilupes novada domes deputāti 

vienbalsīgi: 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, 

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

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāju tiek ievēlēta SKAIDRĪTE MARČENOKA. 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

 

3.§ 

 Par grozījumiem Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūnija saistošajos noteikumos Nr.1 

“Zilupes novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

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

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pieľemt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 29.jūnijā. 
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4.§ 

 Par grozījumu veikšanu Zilupes novada pašvaldības pastāvīgo komisiju nolikumos 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

2009.gada 27.augustā Zilupes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu „Zilupes 

novada Administratīvās komisijas nolikums” (prot.Nr.6, 3§). 

2009.gada 27.augustā Zilupes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu “Zilupes 

novada pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” (prot.Nr.6, 3§). 

2009.gada 27.augustā Zilupes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu “Zilupes 

novada privatizācijas komisijas nolikums” (prot.Nr.6, 3§). 

2011.gada 27.jūlijā Zilupes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu “Zilupes 

novada pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikums” (prot.Nr.7, 3§). 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas 

un panta trešā daļa nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaľā ar domes 

apstiprinātajiem nolikumiem. 

Likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmās daļas 2.punkts ir nosaka, ka pašvaldības dome 

pieľem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ľemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2009.gada 27.augusta nolikumā „Zilupes 

novada Administratīvās komisijas nolikums” šādus grozījumus un Nolikuma 4.4.punktu 

izteikt šādā redakcijā: “4.4. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošina sekretārs.  Komisijas sekretāru ieceļ Dome.”; 

2. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2009.gada 27.augusta nolikumā “Zilupes 

novada pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” šādus grozījumus un Nolikuma 9.punktu 

izteikt šādā redakcijā: “9. Komisijas sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.”. 

3. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2009.gada 27.augusta nolikumā “Zilupes 

novada privatizācijas komisijas nolikums” šādus grozījumus: 

3.1. Nolikuma 26.punktu izteikt šādā redakcijā: “26. Komisiju izveido ar novada domes 

lēmumu 3 cilvēku sastāvā uz Domes darbības laiku. Ar padomdevēja tiesībām 

Komisijas sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti. Komisijas sastāvā ir 3 

(trīs) locekļi.”; 

3.2. Nolikuma 27.punktu izteikt šādā redakcijā: “27. Komisijas darbu vada tās 

priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju ieceļ Dome.” 

4. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011.gada 27.jūlija nolikumā “Zilupes 

novada pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus: 

4.1. Nolikuma 2.1.3.punktu izteikt šādā redakcijā: “2.1.3 komisijas sekretārs (bez balss 

tiesībām), kuru ieceļ Dome”; 

4.2. Nolikuma 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: “2.2. Komisijas darbību koordinē un 

vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas locekļi  no sava vidus ievēl Komisijas 

priekšsēdētāju” 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi. 
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5.§ 

 Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

 1. 

Izveidot Finanšu patstāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā, ievēlot tajā deputātus Oļegu 

AGAFONOVU, Vitālija VAĻDENU, Sergeju FENČENKO, 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 – 7 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Par finanšu pastāvīgās komitejas locekļiem ievēlēt: Oļegu AGAFONOVU,  Vitāliju 

VAĻDENU,  Sergeju FENČENKO,  Gunāru SMUĻKO un Svetlanu VOITKEVIČU  

                           

 

 

2. 

Izveidot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 3 cilvēku sastāvā, 

ievēlot tajā deputātus Annu PELIČEVU, Leonīdu OSIPOVU un Olgu JAROŠENKO. 

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 – 7 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju ievēlēt:  Annu PELIČEVU, 

Leonīdu OSIPOVU un Olgu JAROŠENKO. 

 

3. 

Izveidot Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā ievēlot tajā 

deputātus  Vitāliju VAĻDENU, Gunāru SMUĻKO un Niku MURAŠOVU. 

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 – 7 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Par  Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgo komiteju ievēlēt:  Vitāliju 

VAĻDENU, Gunāru SMUĻKO un Niku MURAŠOVU.  

 

6.§ 

 Novada domes pastāvīgo komisiju izveidošana 

Ziņo: O.Agafonovs 

 

 1. 

Izveidot pastāvīgo Iepirkuma komisiju 3 komisijas locekļu un viena komisijas sekretāra 

sastāvā: Vitālijs VAĻDENS (Domes priekšsēdētāja vietnieks), Jana BONDARENKO (Zilupes 



6 

novada pašvaldības galvenā grāmatvede), Ľina LAZAREVA (Zilupes novada pašvaldības 

grāmatvede) un komisijas sekretāre bez balsstiesībām Sniedze IRBE (Zilupes novada pašvaldības 

juriste). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Zilupes novada iepirkuma komisiju trīs locekļu: Vitālija VAĻDENA,  Janas 

BONDARENKO,  Ľinas LAZAREVAS sastāvā.  

2. Par Iepirkuma komisijas sekretāri bez balsstiesībām apstiprināt Sniedzi IRBI.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3,7.§).  
 

2. 

Izveidot patstāvīgo Administratīvo komisiju 3 komisijas locekļu un viena komisijas 

sekretāra sastāvā: Leonīds OSIPOVS (Zilupes novada pašvaldības domes deputāts), Olga 

JAROŠENKO (Zilupes novada pašvaldības domes deputāte), Aina AGAKI (Zilupes novada 

bāriľtiesas priekšsēdētāja) un komisijas sekretārs bez balsstiesībām Jurijs LIVDĀNS (Zilupes 

novada pašvaldības jurists). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt pastāvīgo Administratīvo komisiju trīs komisijas locekļu: Leonīda OSIPOVA, 

Ainas AGAKI un Olgas JAROŠENKO sastāvā; 

2.  Par Administratīvas  komisijas sekretāra bez balsstiesībām apstiprināt Juriju LIVDĀNU.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3, 7.§) un 25.02.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 12.§).  
 

3. 

Izveidot patstāvīgo Dzīvokļu komisiju 3 komisijas locekļu: Jeļenas Voitkevičas (Zilupes 

novada pašvaldības domes 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Zilupes novada dzīvokļu komisiju 3 komisijas locekļu: Jeļenas Voitkevičas, 

Valērija FITISOVA, Larisas AĻBREHTES sastāvā. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3, 7.§, 4.punkts), 26.02.2015. lēmumu (protokols Nr.2, 22.§) un 29.04.2016. 

lēmumu (protokols Nr.4, 6.§).  

 
4. 

Izveidot patstāvīgo Īpašuma atsavināšanas komisiju 3 komisijas locekļu: Vitālija VAĻDENA 

(Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks), Janas BONDARENKO (Zilupes novada 
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pašvaldības galvenā grāmatvede), Ľinas LAZAREVAS (Zilupes novada pašvaldības grāmatvede)  

sastāvā un par komisijas sekretāru bez balsstiesībām – Juriju LIVDĀNU (Zilupes novada 

pašvaldības jurists). 

Citi priekšlikumi par komisijas sastāvu netika iesniegti.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt pastāvīgo Īpašuma atsavināšanas komisiju 3 komisijas locekļu: Vitālija 

VAĻDENA, Janas BONDARENKO, Ľinas LAZAREVAS  sastāvā.  

2. Par Īpašuma atsavināšanas komisijas sekretāra bez balsstiesībām apstiprināt Juriju 

LIVDĀNU. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3, 7.§, 5.punkts).  

 
5. 

Izveidot patstāvīgo Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju 3 komisijas locekļu: Janas 

BONDARENKO (Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede), Vijas KUDRJAŠOVAS 

(Lauderu pagasta pārvaldniece), Skaidrītes MARČENOKAS (Pasienes pagasta pārvaldniece) 

sastāvā un  par komisijas sekretāri bez balsstiesībām  - Ausmu JAROŠU (Zilupes novada sociālā 

dienesta sekretāre). 

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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt pastāvīgo Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju 3 komisijas locekļu: Janas 

BONDARENKO, Skaidrītes MARČENOKAS, Vijas KUDRJAŠOVAS, sastāvā. 

2. Par Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas sekretāri bez balsstiesībām apstiprināt 

Ausmu JAROŠU. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3, 7.§, 6.punkts).  

 
6. 

Izveidot 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), Valdas JURČENOKAS (Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas galvenā 

grāmatvede), Kristīnes KUDRJAVCEVAS (Zilupes novada bāriľtiesas 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt pastāvīgo Vēlēšanu komisiju 7 komisijas locekļu: Jeļenas VOITKEVIČAS, 

Valērija FITISOVA, Saules JAKUŠENOKAS, Aivara DEMBOVSKA, Sandras 

LUCKANES, Valdas JURČENOKAS, Kristīnes KUDRJAVCEVAS sastāvā. 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu 

(protokols Nr.3, 7.§, 7.punkts). 
 

7.  

Izveidot pastāvīgo Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas  

komisiju 3 locekļu: Ainas BORSUKAS (pašvaldības domes izpilddirektore), Birutas ČEBOTARES 

(pašvaldības domes saimniecības vadītāja), Leonīda OSIPOVA (domes deputāts) sastāvā un  par 

komisijas sekretāru bez balsstiesībām  - Juriju LIVDĀNU (domes jurists). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisiju 3 

locekļu: Ainas BORSUKAS, Birutas ČEBOTARES un Leonīda OSIPOVA sastāvā. 

2. Par Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas sekretāru bez 

balsstiesībām apstiprināt Juriju LIVDĀNU. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.02.2014. lēmumu 

(protokols Nr.3,26.§) un 29.04.2014. lēmumu (protokols Nr.5, 3.          ). 

 

8.  

Izveidot pastāvīgo Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas  komisiju 4 locekļu: 

Vitālija VAĻDENA (pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks), Skaidrītes MARČENOKAS 

(Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja), Vijas KUDRJAŠOVAS (Lauderu pagasta pārvaldes 

vadītāja), Ainas BORSUKAS (domes izpilddirektore) sastāvā un  par komisijas sekretāri bez 

balsstiesībām  - Sniedzi IRBI (domes juriste). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisiju 4 locekļu: Vitālija 

VAĻDENA, Skaidrītes MARČENOKAS, Vijas KUDRJAŠOVAS,  Ainas BORSUKAS, sastāvā. 

2. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisijas sekretāri bez balsstiesībām 

apstiprināt Sniedzi IRBI. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 18.12.2014. lēmumu 

(protokols Nr.15, 23.§). 

 

9. 

Izveidot pastāvīgo Privatizācijas komisiju 3 komisijas locekļu sastāvā: Biruta ČEBOTARE 

(pašvaldības domes saimniecības vadītāja), Vija KUDRJAŠOVA (Lauderu pagasta pārvaldes 

vadītāja), Gunārs SMUĻKO (domes deputāts). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Privatizācijas komisiju 3 komisijas locekļu: Birutas ČEBOTARES, Vijas 

KUDRJAŠOVAS, Gunāra SMUĻKO sastāvā. 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada pašvaldības domes 27.06.2016. lēmumu 

(protokols Nr.7, 5.§). 

10. 

Izveidot pastāvīgo Medību koordinācijas komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā: Vitālijs 

VAĻDENS (pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks), Gunārs SMUĻKO (domes deputāts), 

Leonīds OSIPOVS (domes deputāts), Igors LEVČENKO (mednieku kluba “Zilupe” priekšsēdētājs), 

Ivans LURINS (mednieku kluba “Pasienes mednieku kolektīvs” priekšsēdētājs). 

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, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, O.Jarošenko, S.Voitkeviča, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Medību koordinācijas komisiju 5 komisijas locekļu: Vitālija VAĻDENA, Gunāra 

SMUĻKO, Leonīda OSIPOVA, Igora LEVČENKO, Ivana LURINA sastāvā. 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 29.jūnijā 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 29.jūnijā 
 


