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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES 

SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2020. gada 19.augustā      protokols Nr.11 

    

Sēde sasaukta plkst.09.00 

Sēdi atklāj plkst.09.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs VAĻDENS 

Sēdi protokolē –  sekretāres aizvietotāja Aina BORSUKA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Sergejs FENČENKO, Taisa SEMJONOVA, Gunārs SMUĻKO, 

Anna PELIČEVA, Olga PUNCULE, Svetlana VOITKEVIČA, Niks MURAŠOVS. 

 

Sēdē nepiedalās - Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS – 

atvaļinājumā.  

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO  

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 
    

Sēdes darba kārtība:  

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts kases projekta “Zilupes pilsētas 

Stacijas un Liepu ielu seguma atjaunošanas projekts" īstenošanai. 

tošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs V.Vaļdens lūdz deputātus apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes  

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, 

O.Puncule, G.Smuļko, S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

 Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts kases projekta “Zilupes pilsētas 

Stacijas un Liepu ielu seguma atjaunošanas projekts” īstenošanai 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.278 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Puncule, G.Smuļko, 
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S.Voitkeviča, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt investīciju projektu “Zilupes pilsētas Stacijas un Liepu ielu seguma 

atjaunošanas projekts.” 

2. Investīciju projekta mērķis: pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, 

stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u.c. transporta 

infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta 

infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

3. Investīciju projekts iekļauts Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plānā. (1.pielikums.) 

 4. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē – EUR 118 951,86 (viens simts astoņpadsmit 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens  euro 86 centi) ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 

15  gadiem (ar atlikto pamatsummas maksājumu – pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2021.gada 

1.janvāri) projekta “Zilupes pilsētas Stacijas un Liepu ielu seguma atjaunošanas projekts” 

īstenošanai. Kopējās projekta izmaksas 2020.gadā 158 602,48 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

2020.gadā 39 650,62 EUR. 

 4.1. Garantēt aizdevuma atmaksu no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 4.2. Zilupes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļu paredzēt no Pašvaldības 2020.gada 

budžeta līdzekļiem. 

         4.3. Investīciju projekta uzsākšanas datums 15.09.2020.gads, pabeigšanas datums 

31.12.2020.gads. 

         4.4. Investīciju projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta. 

4.5. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības 

galveno grāmatvedi Janu Bondarenko. 

4.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam Vitālijam Vaļdenam. 

         5. Realizējot investīciju projektu tiks  uzlabota satiksmes drošība, kā arī pagarināta 

ilgspējība ielu segumam, jo pašreizējs segums nav atbilstošs satiksmes drošības noteikumiem. 

Kopējais seguma atjaunošanas apjoms 7924 m2. 

 

 

 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā Rēzeknes tiesu namā.  

 

Sēdes vadītājs                   V.Vaļdens 

Sēdes protokolētāja                   A.Borsuka 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 19.augustā  
 


