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Saistošie noteikumi Nr.7 
APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 27.jūnija sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3, 4§.) 

2013.gada 27.jūlnijā 

 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 

Zilupes novada pašvaldības nolikums”  

 

  Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta 

pirmās daļas 1punktu, 54.panta otro daļu,  Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 

2.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2019.gada 01.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums” 3.punktā izsakot to šādā 

redakcijā: 

„ 3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

sastāv no 9 deputātiem ” 

 

2. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2019.gada 01.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums” 4.punktā izsakot to šādā 

redakcijā: 

 „4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēlē patstāvīgās komitejas (turpmāk tekstā komitejas): 

4.1. Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

4.2. Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; 

4.3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā”. 

 

3. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2019.gada 01.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums” 18.punktā izsakot to šādā 

redakcijā: 

„18. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

18.1. Zilupes novada vēlēšanu komisiju, kurā ir 7 locekļi, 

18.2. Zilupes novada administratīvo komisiju, kurā ir 4 locekļi, 

18.3. Zilupes novada zemes un privatizācijas komisiju, kurā ir 5 locekļi, 

18.4. Zilupes novada iepirkumu komisiju, kurā ir 4 locekļi.” 

 

 



3. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2019.gada 01.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības nolikums” 41.punktā izsakot to šādā 

redakcijā: 

„41.Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās trīs un vairāk komitejas 

locekļi” 

 

4. Noteikumi stājās spēkā ar to parakstīšanas dienā 2013.gada 27.jūnijā  

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                      O.Agafonovs 

 

2013.gada 27.jūnijā 

 


