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SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2020. gada 8.janvārī      protokols Nr.1 

    

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, Taisa 

SEMJONOVA, Gunārs SMUĻKO, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana 

VOITKEVIČA, Niks MURAŠOVS.  

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Jurists      Voldemārs ĻUBIMOVS 
    

Sēdes darba kārtība:  

1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu. 

tošo noteikumu “Par svētku 

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

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

T.Semjonova, O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu 

Ziņo: J.Voitkeviča 

  

Zilupes novada pašvaldība 02.01.2020. saņēma Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. 

rīkojumu Nr.173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu” (reģistrēts ar 

Nr.1.3.13/4), kurā tika ziņots, ka lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas 

ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu 

likumā” un “Grozījums likumā ”Par pašvaldībām”” atcelšanu, Centrālā vēlēšanu komisija 

atbilstīgi likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 

7.panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļas un likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantu 

uzdod: 

Republikas pilsētu un novadu domēm: 
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1. parakstu vākšanas vietas noteikt līdz 2020.gada 10.janvārīm. Pašvaldībā ar balsstiesīgo 

skaitu virs 10 000 paredzēt ne mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu uz katriem 10 000 

balsstiesīgiem; 

2. domes lēmumus par parakstu vākšanas vietām (norādot adresi) līdz 2020.gada 

10.janvārīm nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv. 

Centrālā vēlēšanu komisija nolēma, ka parakstu vākšana tautas nobalsošanas 

ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas un 

novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā ”Par pašvaldībām”” notiks no 2020.gada 

16.janvāra līdz 14.februārim. 

Balsstiesīgo skaits Zilupes novadā ir 2176. 

   Pamatojoties uz iepriekš minēto, likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

25.punktu, ņemot vērā Zilupes novada Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, PAR – 9 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, 

G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Noteikt parakstu vākšanas vietu Zilupes novadā tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumā” un 

“Grozījums likumā ”Par pašvaldībām”” atcelšanu – Zilupes novada pašvaldības ēkā, bāriņtiesas 

telpās pēc adreses Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751. 

 2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju Jeļenu Voitkeviču. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības priekšsēdētāja  vietniekam Vitālijam  

Vaļdenam. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī  
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