
  

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
_____________________________________________________________ 

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, tālr. 65707311, fakss 65707315, 

 e-pasts: dome@zilupe.lv, www.zilupe.lv, Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

 

 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 2.jūnijā       protokols Nr.9  

  

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Alla ČEKSTERE, Taisa SEMJONOVA, 

Nikolajs JEFIMOVS, Anna PELIČEVA, Sergejs FENČENKO, Leonīds OSIPOVS, Gunārs 

SMUĻKO. 

 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. sēdēs lēmumā (protokols Nr.8, 

4.§); 

2. Par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/089 “Zilupes novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi “Kusties, izglītojies un esi vesels”” priekšfinansējuma 

nodrošināšanu. 

 

Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  ārkārtas 

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. sēdēs lēmumā (protokols Nr.8, 

4.§) 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. sēdēs 

lēmumā (protokols Nr.8, 4.§) un izmanīt prioritārā investīciju projekta nosaukumu no “Vietējās 

teritorijas – atpūtas vietas “Pie strūklakas” izbūve Zilupes pilsētā”  uz “Parka pie strūklakas 

labiekārtošana”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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 Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 25.05.2017. sēdēs lēmumā (protokols Nr.8, 

4.§) izmanīt prioritārā investīciju projekta nosaukumu no “Vietējās teritorijas – atpūtas vietas 

“Pie strūklakas” izbūve Zilupes pilsētā”  uz “Parka pie strūklakas labiekārtošana”.  

 

2.§ 

Par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/089 “Zilupes novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi “Kusties, izglītojies un esi vesels”” priekšfinansējuma 

nodrošināšanu 

 Ziņo: A.Borsuka 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktiem, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu, kā arī ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības pastāvīgas Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, S.Fenčenko, L.Osipovs, G.Smuļko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 Noteikt, ka projekta Nr.9.2.4.2/16/I/089 “Zilupes novada iedzīvotāju veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi “Kusties, izglītojies un esi vesels”” 

priekšfinansējums 10% apmērā tiks nodrošināts no Zilupes novada pašvaldības kārtējā gada 

budžeta: 

2017.gads – EUR 1318,10 (viens tūkstotis trīs simts astoņpadsmit euro, desmit centi), 

2018.gads – EUR 1318,10 (viens tūkstotis trīs simts astoņpadsmit euro, desmit centi), 

2019.gads – EUR 1325,20 (viens tūkstotis trīs simts divdesmit pieci euro, divdesmit centi). 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 2.jūnijā 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 2.jūnijā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


