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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2019.gada 29.augusts        Nr.79(79), bezmaksas 

 
APSTIPRINĀTI 

Ar Zilupes novada pašvaldības domes  

29.08.2019. lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 

 

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  

“Zilupes novada pašvaldības Nolikums” 

  
Izdoti  

pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 

     

 

 
Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1  

“Zilupes novada pašvaldības Nolikums” šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 

“Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas 

atrodas Zilupes pilsētā, ir nodotas Zilupes novada 

pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas 

saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

         5.1. Zilupes novada pašvaldība; 

         5.2. Zilupes vidusskola; 

         5.3. Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 

         5.4. Zilupes Mūzikas un mākslas skola; 

         5.5. Zilupes Tautas nams; 

         5.6. Zilupes pilsētas bibliotēka; 

         5.7. Bērnu un jauniešu interešu centrs ”Zilupe”; 

         5.8. Zilupes novada sociālais dienests; 

         5.9. Pasienes pagasta pārvalde; 

         5.10. Lauderu pagasta pārvalde.” 

 

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā: 

“ Pašvaldības dome ir izveidojusi iestādes, kas atrodas 

Pasienes pagastā, ir nodotas Zilupes novada pašvaldības 

administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

7.1. Pasienes pagasta bibliotēka; 

7.2. Pasienes Tautas nams; 

7.3. Pasienes ambulance. 

                                                                                  

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā: 

“ Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas 

atrodas Lauderu pagastā, ir nodotas Zilupes novada 

pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā 

ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

8.1. Lauderu pagasta bibliotēka; 

8.2. Lauderu pagasta feldšeru-vecmāšu  punkts; 

8.3. Lauderu pagasta kultūras centrs.” 

 

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 

“Zilupes novada pašvaldība (turpmāks tekstā - 

pašvaldības centrālā administrācija) ir pašvaldības 

iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, 

kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, 

un tā sastāv no: 

9.1. Centralizētās grāmatvedības; 

9.2. Dzimtsarakstu nodaļas; 

9.3. Bāriņtiesas; 

9.4. Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra; 

9.5. Speciālistiem un apkalpojošā personāla.” 

 

 
Domes priekšsēdētājs             O.Agafonovs 
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