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PAZIŅOJUMS
Zilupes novada pašvaldības domē
ievēlētie kandidāti
Zilupes novada vēlēšanu komisija 2017.gada 4.junijā apstiprināja balsu skaitīšanas galīgos rezultātus.
Ievēlētie deputāti sakārtoti alfabēta secībā:
Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Oļegs Agafonovs

LATGALES PARTIJA

2.

Sergejs Fenčenko

LATGALES PARTIJA

3.

Olga Jarošenko

LATGALES PARTIJA

4.

Skaidrīte Marčenoka

LATGALES PARTIJA

5.

Niks Murašovs

“ Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

6.

Anna Peličeva

LATGALES PARTIJA

7.

Gunārs Smuļko

LATGALES PARTIJA

8.

Vitālijs Vaļdens

LATGALES PARTIJA

9.

Svetlana Voitkeviča

LATGALES PARTIJA

Sīkāk ar 2017.gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem var iepazīties https://www.cvk.lv/pub/public/ mājas
lapā.
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Īstenots Zilupes novada pašvaldības projekts "Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma
iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā”, projekta Nr.16-01-AL34-A019.2201000012
Īstenošanas vieta, laiks
Mērķis

Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe
2016/2017
Iegādāties skaņas un gaismas aparatūru un
aprīkojumu āra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Zilupes novadā.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties aparatūras komplektu āra sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts aparatūras komplekts āra sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā. Aparatūras
piegādātājs AUDIO AE, SIA

Budžets (EUR) t.sk.:
ELFLA finansējums (EUR)
Pašvaldības līdzfinansējums
(EUR)
Kontaktinformācija

21726.48
19553.83
2172.65
Vitālijs Vaļdens
26541476, 65707315
dome@zilupe.lv

Pavadi jūnijā pēdējo pēcpusdienu Grebļukalna apkārtnē!
Zilupes novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina apmeklēt pasākumu „Tauriņu nakts
Grebļukalnā”, kas norisināsies š. g. 30. jūnijā atpūtas vietā pie Pintu ezera, Pasienes pagastā, Zilupes
novadā.
Uzmanību! Pasākuma vieta atrodas pierobežas joslā. Apmeklētājiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments
(derīga pase vai ID karte) un laicīgi pieteikta caurlaide.
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Aicinām jūs doties dabā neierastā laikā - vakara un nakts stundās, iepazīt Grebļukalna faunas daudzveidību,
apzināties reto sugu aizsardzības nepieciešamību un mācīties dabai draudzīgu cilvēka rīcību.
Gaidot tumsu un Tauriņu nakts pasākumu, laikā no plkst. 18.00 līdz 22.30, Zilupes novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēji piedāvās dažādas radošās aktivitātes un pakalpojumus.
Pirts prieku cienītājiem Priedes pirts saimnieki piedāvās pērienu „čigānu” pirtī, bet lauku sētas „Melturi”
saimniece, profesionāla kosmetoloģe un masiere, piedāvās medus masāžu ne tikai mugurai, bet arī visam
ķermenim.
Nepieciešamās pirts lietas katram interesentam paņemt līdzi pašam un augstākminētajām aktivitātēm
rezervēt laiku pie pasākuma organizatoriem, jo vietu skaits ierobežots.
Svetlanas Lipinskas zirgu sēta piedāvās vizināšanos zirgu ratos, bet pirmsskolas vecuma bērniem arī
vizināšanos auna mugurā.
Sveču dekupāžu varēs apgūt Olga Kazakas radošajā darbnīcā.
Viktorija Avdejenoka ierādīs prasmes rotaslietu izgatavošanā.
Jeļenas Prohorovas pērļošanas darbnīcā ikviens varēs izgatavot savu taureni.
Varēs nobaudīt ogļu patvārī gatavotu zāļu tēju , ko laipni piedāvās senlietu kolekcionāri un atjaunotāji
Sandra Luckane un Sergejs Jakovenko .
Par pīrāgiem gādās z/s Vika.
19.00-20.00 aicinām komandas trīs cilvēku sastāvā (2 pieaugušie +1 bērns) piedalīties„ zirgošanās” sacensībās.
Galvenais tiesnesis Zilupes zirgaudzētavas pārstāvis Roberts Škapars.
Vietējie mājražotāji un amatnieki piedāvās iegādāties biškopības produkciju, priežu čiekuru ievārījumu, priežu
pumpuru sīrupu, sierus, ziepju gleznas, gaumīgus aksesuārus, grieztās sveces utt.
Bērnus sagaidīs noslēpumainais melnais tunelis un vides izziņas spēles.
Darbosies arī seju apgleznošanas darbnīca bērniem, ko vadīs Jekaterina Sovāne, Iveta Meikšāne,Jeļena Zeile,
Viktorija Paško.
Pēc plkst. 23.00 -- PASĀKUMS “TAURIŅU NAKTS” . Tā galvenie varoņi būs kukaiņi. Tieši viņi ir viena
no nozīmīgākajām organismu grupām uz Zemes, kas nodrošina citu dzīvo organismu pastāvēšanu un
dažādu dzīvības procesu norisi. Kukaiņu ir neskaitāmi daudz, tie sastopami ik uz soļa, bet mēs tik maz par
tiem zinām. Iepazīt naktstauriņus palīdzēs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, savukārt klausītāju un
pasākuma dalībnieku lomā varēs iejusties ikviens „Tauriņu nakts” apmeklētājs.
Tauriņu pievilināšanai tiks izmantota gaismas lampa. Par katru “vakara viesi” stāstīs Dabas aizsardzības
pārvaldes darbinieks, entomologs un tauriņu pētnieks Guntis Akmentiņš. Uz gaismas apspīdēta ekrāna vairāku
stundu garumā varēs apskatīt un iepazīt naktī aktīvās sugas, uzzināt svarīgāko par tauriņu sugām, dzīvesveidu un
aizsardzību.
Apmeklētāji tiek aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem un paņemt līdzi visu savai labsajūtai
nepieciešamo (pledu, lukturīti, sviestmaizes, pretinsektu līdzekli utt.). Aptuvenais pasākuma norises laiks - līdz
plkst.3.00 rītā. Interesenti var pievienoties jebkurā laikā..
Pēc pieteikuma iespējams reisa autobuss ( lūgums pieteikties līdz 25. jūnijam Lauderos pie Jeļenas
Prohorovas t. 29987533, Zilupē pie Ineses Pertajas t.29225344, Pasienē pie Jekaterinas Sovānes t. 26609851,
Zaļesjē pie Jeļenas Smutovas t.22331536), kas no Ludzas izbrauks plkst. 17.00 un no Grebļukalna plkst. 2.30, lai
varētu paspēt uz rīta vilcienu Zilupe – Rīga.
LIETUS GADĪJUMĀ PASĀKUMS NOTIKS PASIENES TAUTAS NAMĀ.
Brīdinājums! Pasākuma norises vietā telefonsakari ir traucēti.
Papildus informācija pa tālr. 28656530 vai ilgaivanova@inbox.lv
Informāciju sagatavoja :Zilupes novada tūrisma organizatore Ilga Ivanova t. 28656530

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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