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Saistošie noteikumi Nr.4 
Grozījumi  Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 

Saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

      Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” sekojošus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Zilupes 

novada dome (turpmāk tekstā – pašvaldības dome), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 

kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga 

par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.” 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Pašvaldības dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

sastāv no 9 deputātiem.”  

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

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

pašvaldības deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas (turpmāk tekstā – komitejas): 

4.1. Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

4.2. Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā; 

4.3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā.” 
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 4. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar apakšpunktu 5.8. un izteikt šādā redakcijā: 

        “5.8.Zilupes novada sociālais dienests.” 

 

        5. Izteikt saistošo noteikumu 7.punkta 7.4. un 7.5. apakšpunktus šādā redakcijā: 

        “7.4. Pasienes pagasta Tautas nams. 

          7.5. Pasienes pagasta ambulance.” 

 

        6. Svītrot saistošo noteikumu 8.punkta 8.2.apakšpunktu. 

 

        7. Aizstāt saistošo noteikumu 14.punkta 14.1.apakšpunktā vārdus “Biedrībā “Latvijas Pilsētu   

        savienība” ar vārdiem “Biedrībā “Ludzas rajona partnerība”. 

 

        8. Aizstāt saistošo noteikumu 18.punkta 18.7.apakšpunktā ciparu “4” ar ciparu “5”. 

 

        9. Izteikt saistošo noteikumu II daļu šādā redakcijā: 

        “II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras.” 

 

        10. Svītrot saistošo noteikumu 23.punkta 23.1.apakšpunktu. 

 

        11. Papildināt saistošos noteikumus ar 24.¹ punktu un izteikt šādā redakcijā: 

        “24¹. Izpilddirektors:  

       24¹.1. nodrošināt pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi pašvaldības   

                 izpildinstitūcijas darbā; 

    24¹.2. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības  

                  kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; 

       24¹.3. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes   

                 pastāvīgajās komitejās; 

       24¹.4. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un   

                  nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

       24¹.5. iesniedz domei priekšlikumus par uzņēmējdarbības veicināšanas  

                 pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

       24¹.6. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu  

                 vadītājus; 

       24¹.7. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā  

                  pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei; 

       24¹.8. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par  

                 administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja  

                 pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem  

                 jautājumiem; 

       24¹.9. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā; 

       24¹.10. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata  

                 zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību  

                  nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 

        24¹.11. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.” 

 

 12. Svītrot saistošo noteikumu 27.punkta 27.7. un 27.9. apakšpunktus. 

 

   13. Izteikt saistošo noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: 

         “32. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī domes ēkā Zilupē, Raiņa ielā 13.        



          Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts. Komitejām un tās   

          priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.” 

 

         14. Aizstāt saistošo noteikumu 35.punkta pirmajā teikumā vārdus “pašvaldības administrācijas”   

          ar vārdu “komitejas”. 

 

         15. Aizstāt saistošo noteikumu 38.punktā vārdus “pašvaldības administrācijas”   

          ar vārdu “komitejas”. 

 

   16. Izteikt saistošo noteikumu 39.punktu šādā redakcijā: 

          “39. Komitejas darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,    

          deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus pārsūta domes deputātiem uz viņu  

          norādītājām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne  

          vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.” 

 

         17. Aizstāt saistošo noteikumu 40.punkta pirmajā teikumā vārdus “pašvaldības administrācijas”   

          ar vārdu “komitejas”. 

 

         18. Aizstāt saistošo noteikumu 41.punktā vārdus “trīs un vairāk”  ar vārdiem “vairāk nekā   

         puse”. 

 

         19. Aizstāt saistošo noteikumu 44.punktā vārdus “pašvaldības administrācijas”  ar vārdu  

         “komitejas”. 

 

         20. Aizstāt saistošo noteikumu 55.punktā vārdu “atzinums”  ar vārdu “saskaņojums”. 

 

         21. Svītrot saistošo noteikumu 57.punktu. 

 

   22. Izteikt saistošo noteikumu 60.punktu šādā redakcijā: 

         “60. Pašvaldības administrācijas sekretārs pēc lēmuma projektu saņemšanas par tiem informē  

         komitejas priekšsēdētāju un pēc tā norādījuma komitejas sekretārs iekļauj jautājumu komitejas  

         sēdes darba kārtībā. Komitejas priekšsēdētājs vienlaikus norāda speciālistus, kuri jāuzaicina uz  

         komitejas sēdi.” 

 

        23. Izteikt saistošo noteikumu 64.punktu šādā redakcijā: 

        “64. Pašvaldības administrācijas sekretāram atbilstoši saņemtajiem lēmumu projektiem un domes  

        priekšsēdētāja norādījumiem jāsagatavo domes sēdes darba kārtība un jāizliek tā redzamā vietā   

        ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes, bet ārkārtas sēdei - ne vēlāk kā trīs stundas  

       pirms sēdes. Katram domes sēdes darba kārtības jautājumam jābūt norādīta atbildīgā persona.” 

 

       24. Izteikt saistošo noteikumu 71.punktu šādā redakcijā: 

       “71. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī domes ēkā Zilupē, Raiņa ielā 13.” 

 

       25. Izteikt saistošo noteikumu 74.punktu šādā redakcijā: 

       “74. Domes sēdēs obligāti jāpiedalās izpilddirektoram, zemes lietu speciālistam, sociālā dienesta   

       vadītājam, saimniecības daļas vadītājam, juristam, galvenajam grāmatvedim, pagastu pārvalžu  

       vadītājiem. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības  

       gadījumā nodrošina priekšsēdētāja vietnieks.” 

 



       26. Aizstāt saistošo noteikumu 113.punktā vārdus “Ludzas zeme”  ar vārdiem “Zilupes novada   

       vēstis”. 

 

       27. Izteikt saistošo noteikumu 116.punktu šādā redakcijā: 

       “116. Darba līgumus, pamatojoties uz domes apstiprināto amatu sarakstu, ar pašvaldības  

       darbiniekiem slēdz pašvaldības izpilddirektors.” 

 

       28. Aizstāt saistošo noteikumu 124.punktā vārdus “plkst.10.00 līdz 12.00”  ar vārdiem   

       “plkst.09.00 līdz 11.00”. 

 

       29. Svītrot saistošo noteikumu 126.punktu. 

 

       30. Svītrot saistošo noteikumu 145.punktu. 

 

Pašvaldības Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanās. 

 

Nolikums parakstīts 03.04.2018. 

 

Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs     O.Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


