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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Zilupē

2019. gada 16.oktobrī

protokols Nr.11

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, Sergejs FENČENKO, Taisa
SEMJONOVA, Gunārs SMUĻKO, Svetlana VOITKEVIČA, Olga JAROŠENKO, Anna
PELIČEVA, Niks MURAŠOVS
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV daļas
Investīciju plānā.
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, G.Smuļko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.
1.§
Par grozījumiem Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV daļas
Investīciju plānā
Ziņo V.Vaļdens
Lai iesniegtu projektu pieteikumus 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas
Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu (SAM) īstenošanai, nepieciešams papildināt Zilupes
novada Attīstības programmas investīciju plānu 2019.-2025.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē
ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam; aktualizēto rīcības plānu
un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, A.Peličeva,
S.Voitkeviča, G.Smuļko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt jaunā redakcijā Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV daļu
“Investīciju plāns” (1.pielikums).
2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības
izpilddirektori Ainu Borsuku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam.
4. Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam piecu
darbdienu laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā dokumenta publicēšanu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Zilupes novada pašvaldības sekretārei Jeļenai
Voitkevičai - Zilupes novada pašvaldības mājaslapā www.zilupe.lv.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā Rēzeknes tiesu namā.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja
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J.Voitkeviča
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