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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDĒS PROTOKOLS
Zilupē

2016. gada 31.maijā

protokols Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 10:00.
Sēdi atklāj plkst. 10:00.
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens
Sēdi protokolē – sekretāre Kristīne Kudrjavceva
Sēdē piedalās – Deputāti: Alla Čekstere, Taisa Semjonova, Nikolajs Jefimovs, Anna Peličeva,
Leonīds Osipovs, Sergejs Fenčenko.
Sēdē nepiedalās – Oļegs Agafonovs – deputāts (slimības dēļ), Gunārs Smuļko – deputāts
(slimības dēļ).
Sēdē klātesošas personas:
-

Pašvaldības administrācijas darbinieki:

Izpilddirektore
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aina Borsuka
Aina Agaki

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, Sergejs Fenčenko),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība
apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par domes sēdes protokola Nr.4,16§ “Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas
Valsts kases projekta “Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai” atcelšanu.
2. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldības tīklā.
3. Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts kases prioritāro investīciju projekta
“Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai.
4. Par bāriņtiesas locekļu vēlēšanām.
5. Par piedalīšanos “LEADER” Lauku atbalsta dienesta finansētajā programmā.
6. Par iepirkumu nolikumu apstiprināšanu.

1.§
Par domes sēdes protokola Nr.4,16§ “Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas
Valsts kases projekta “Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai” atcelšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikto, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atcelt 2016.gada 29.aprīļa domes lēmumu “Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atbalstīt ņemt Latvijas Republikas Valsts kasē aizdevumu (aizdevumu ņemt EUR valūtā) –
projekta “Zilupes tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai – EUR 145000 (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši euro)
apmērā ar atmaksas termiņu 15 (piecpadsmit) gadi (ar atlikto pamatsummas maksājumu – pamatsummas atmaksu
uzsākt ar 2017.gada 1.janvārī) un Valsts kases noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas. Aizdevuma
pamatsummas un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas garantijas – Zilupes novada pašvaldības budžeta
līdzekļi.”, kas izteikts 29.04.2016. protokola Nr.4; 16§.
2.§
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldības tīklā
Ziņo: A.Borsuka
Lai sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu
īstenošanu veselības veicināšana jomā, veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības
veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldībām to autonomās funkcijas “iedzīvotāju
veselīga dzīves veida un sporta veicināšana” pildīšanā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un
kontroles centru veido Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu, ar mērķi sekmēt labās prakses
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām
metroloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu
risināšanā lokālā līmenī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un
veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju
attīstību reģionālajā līmenī.
Nolūkā veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu Zilupes novada pašvaldībā, un
iegūt metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu
risināšanā, ir izvērtēta iespēja Zilupes novada pašvaldībai piedalīties Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Par atbildīgo personu, kas koordinēs Nacionālās veselīgo pašvaldību tīkla noteikto
kritēriju ieviešanu Zilupes novada pašvaldībā, noteikt Zilupes novada sociāla dienesta
vadītāju Olgu Klovani.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdod veikt Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei
Ainai Borsukai.
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3.§
Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts kases prioritāro investīciju
projekta “Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai
Ziņo: V.Vaļdens
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 5.punktu,
kurā noteikts, ka pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo pašvaldības
aizņēmumu summu 250 000 euro apmērā republikas pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes
attīstības centra pašvaldībām, 400 000 euro apmērā pārējām novada pašvaldībām, kā arī ņemot
vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas ieteikto, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt
ņemt Latvijas Republikas Valsts kasē aizdevumu (aizdevumu ņemt EUR valūtā) –
prioritāro investīciju projekta “Zilupes tirgus laukuma izbūvei” finansēšanai – EUR
145000 (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā ar atmaksas termiņu 15
(piecpadsmit) gadi (ar atlikto pamatsummas maksājumu – pamatsummas atmaksu uzsākt ar
2017.gada 1.janvārī) un Valsts kases noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas.
Aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas garantijas –
Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļi.
2. Apstiprināt izmaiņas investīciju plānā. (1.pielikums)

4.§
Par bāriņtiesas locekļu vēlēšanām
Ziņo: A.Agaki
Izskatot 27.05.2016. iesniegtus divus iesniegumus no Zilupes pilsētas iedzīvotājiem, kuros
viņi lūdz ievēlēt viņus Zilupes novada bāriņtiesas sastāvā uz bāriņtiesas locekļu amatiem uz
pieciem gadiem, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 26.punktu un uz Latvijas Republikas likuma „Bāriņtiesu likuma” 16., 17. un
79.pantiem atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt Sandru Luckāni par Zilupes novada bāriņtiesas locekli no 31.05.2016. uz
pieciem gadiem līdz 30.05.2021.;
2. Ievēlēt Kristīni Kudrjavcevu par Zilupes novada bāriņtiesas locekli no 31.05.2016. uz
pieciem gadiem līdz 30.05.2021..

5.§
Par piedalīšanos “LEADER” Lauku atbalsta dienesta finansētajā programmā
Ziņo:V.Vaļdens
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas investīciju plānā. (1.pielikums)
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2. Atbalstīt projektus sekojošā prioritārā secībā:
2.1. Atbalstīt projektu „Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un
uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes
pilsētā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu
integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam ilgtermiņa
prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2 Sociālās un
veselības infrastruktūras sakārtošana, ilgtermiņa prioritāti IP2 Ekonomikas attīstība un vidēja
termiņa prioritāti VP5 Infrastruktūras attīstība.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
2.2. Atbalstīt projektu „Rotaļlaukuma izbūve Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika
dažādošanai” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu
integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam ilgtermiņa
prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2 Sociālās un
veselības infrastruktūras sakārtošana.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
2.3. Atbalstīt projektu „Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā” iesniegšanai Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā,
sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas
izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas
potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras,
veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam ilgtermiņa
prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2 Sociālās un
veselības infrastruktūras sakārtošana ,ilgtermiņa prioritāti IP3 Ilgtspējīga attīstība un vidēja
termiņa prioritāti VP7 Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana.
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Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
2.4. Atbalstīt projektu „Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir
veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas
un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā
palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un
produktu piedāvājumam.
Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam ilgtermiņa
prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2 Sociālās un
veselības infrastruktūras sakārtošana ,ilgtermiņa prioritāti IP3 Ilgtspējīga attīstība un vidēja
termiņa prioritāti VP7 Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
2.5. Atbalstīt projektu „Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izbūve
Zilupes pilsētā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu
integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam
ilgtermiņa prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2
Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
2.6. Atbalstīt projektu „Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību
brīvā laika pavadīšanas centra izbūve Zilupes pilsētā” iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam (LAP) apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Aktivitātes mērķis ir
veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas
un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā
palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un
produktu piedāvājumam.
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Projekts saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam ilgtermiņa
prioritāti IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība un vidēja termiņa prioritāti VP2 Sociālās un
veselības infrastruktūras sakārtošana.
Projekta attiecināmās izmaksas summā līdz EUR 50 000.00.
Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas
sastāda līdz EUR 5000.00 segt no pašvaldības budžeta.
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta.
6.§
Par iepirkumu nolikumu apstiprināšanu
Ziņo:V.Vaļdens
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas ieteikto, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības iepirkumu nolikumus:
1. Nolikums “Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Zilupes novadā.”;
2. Nolikums “Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana
pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā”;
3. Nolikums “Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un
sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā”;
4. Nolikums “Vietējas teritorijas – atpūtas vietas “Pie strūklakas” izbūve Zilupes pilsētā;
5. Nolikums “Rotaļlaukuma izbūve Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai”;
6. Nolikums “Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīva laika
pavadīšanas centra izbūve Zilupes pilsētā”;
7. Nolikums “Zilupes pilsētas tirgus laukuma izbūvei”;
8. Nolikums “Zilupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija”.

Domes sēde slēgta plkst.10.10

Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 31.maijā

V.Vaļdens

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 31.maijā

K.Kudrjavceva
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