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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 5 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 12.aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai  Zilupes novadā” 

atbalstu. 

2. Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana sporta aktivitātēm Zilupē” atbalstu. 

3. Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Hokeja laukuma izveide Zilupē” 

atbalstu. 

4. Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Zilupē” atbalstu. 

5. Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas  

laukuma izveide Zilupē” atbalstu. 

 
Sēdi vada – Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                           Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Sergejs FENČENKO 

                Vasīlijs SOTČENKO 

                Sergejs VANZOVIČS 

                Vitālijs VAĻDENS 



                Gunārs SMUĻKO  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Ludmila MATVEJENKO 

 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

                

 

Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

  Atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, 

L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, 

L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS –  nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. 
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Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai  Zilupes novadā” atbalstu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar atklātu projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS 

–  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai Zilupes novadā" iesniegšanai atklātu 

projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējais budžets LVL 8300,69, projekta attiecināmās 

izmaksas LVL 6803,85. 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. LVL 680,38 un projekta neattiecināmās izmaksas LVL 1496,84 segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 

 

2& 

 

Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

sporta aktivitātēm Zilupē” atbalstu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar atklātu projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS 

–  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

 1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana sporta aktivitātēm Zilupē"  iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas 



dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Projekta kopējais budžets LVL  8442.62, projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00. 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas LVL  1442.62 segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 
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Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Hokeja laukuma izveide Zilupē” 

atbalstu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar atklātu projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS 

–  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu " Hokeja laukuma izveide Zilupē" 

iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējais budžets LVL  13725.00, 

projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00. 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas LVL  6725.00 segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta.  
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Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Zilupē” 

atbalstu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar atklātu projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS 

–  nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

 1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Zilupē" iesniegšanai  atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējais budžets LVL  9903.58, 

projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas LVL  2903.58  segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 
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Par Zilupes novada pašvaldības domes projekta „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas  

laukuma izveide Zilupē” atbalstu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar atklātu projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, G.Smuļko, L.Matvejenko) PRET - nav, ATTURAS 

– nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

 1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu " Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma izveide Zilupē" iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības 

programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējais budžets LVL 

11828.27, projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. LVL 700.00 un projekta neattiecināmās izmaksas LVL  4828.27 segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 

 

Domes sēde slēgta plkst.14.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                             O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                             A.Borsuka 

  

 


