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Paziņojums par jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas
novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu
administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma
pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā
jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir
lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktam vietējā līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības
stratēģija un attīstības programma.
Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc,
sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā
Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas
novada attīstības programmas sagatavošanas. Zilupes
novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē
pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba

uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba
grupas apstiprināšanu.
Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas
novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks
ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī
noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko
mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtība.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
nodrošinās vadības un darba grupas, kurās tika iekļauti
apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas,
Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām.
Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas
izstrādei tika noteikta Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona
Igovena.

Informāciju sagatavoja:
Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena

Nekustamā īpašuma izsole.
Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienība
„Lisnevski”, c.Gorniki, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kad.apz. 6884 003 0013, ar kopējo platību 5.92 ha. Objekta
apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni
65707311.
Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) EUR 7 231,06 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro 06 centi).
Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes)
samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 723,11 (septiņi
simti divdesmit trīs eiro 11 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka,
UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada
pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas
lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 26.janvārī pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00.
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Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē
jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 25.janvārim plkst.: 16:00. (Zilupes
novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var
izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts nvd@vmnvd.gov.lv, www.vmnvd.gov.lv

Rīgā
Informācija medijiem

23.12.2020.

Paplašinātas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas svētku laikā
Gaidāmo svētku laikā iedzīvotāji, gadījumos, kad
būs nepieciešama medicīniskā palīdzība vai ārsta
konsultācija, to varēs saņemt ne tikai pie dežūrārstiem,
steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, slimnīcu
uzņemšanas nodaļās vai zvanot ģimenes ārstu konsultatīvā
tālruņa 66016001 speciālistiem, bet arī atsevišķās ģimenes
ārstu praksēs visā valsts teritorijā. Kā arī akūtu un hronisku
slimību paasinājumu gadījumos, pamatojoties uz ārstējošā
ārsta lēmumu, tiks nodrošināti mājas aprūpes pakalpojumi.

– prakses būs atvērtas Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un
Zemgalē. NVD aicina iedzīvotājus noskaidrot informāciju
par sava ģimenes ārsta darba laiku svētkos NVD
mājaslapas sadaļā - “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”
Tāpat iedzīvotājiem joprojām būs pieejamas arī
attālinātās konsultācijas un, nepieciešamības gadījumā,
ikviens Latvijas iedzīvotājs tādas varēs saņemt pie
dežūrārsta pa tālruņiem 67131313, 67255830. Akūtu un
hronisku slimību paasinājumu gadījumos tiks nodrošināta
nepieciešamā terapija mājās, pacientu aprūpē iesaistot
mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējus. Par šī
pakalpojuma piesaisti lems ārstējošais ārsts (tostarp
ģimenes ārsts, dežūrārsts), rūpīgi izvērtējot pacienta
veselības stāvokli.

Informācija par pieejamo veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju darba laiku svētku nedēļu laikā
pieejama Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapas
sadaļā - “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” Tāpat
informācija par dežūrārstu, steidzamās medicīniskās
palīdzības punktu un slimnīcu uzņemšanas nodaļu
atrašanās vietu, darba laiku apkopota interaktīvā kartē, kas
pieejama NVD mājaslapā.

NVD jau vēstīja, ka līdz 3. janvārim Covid-19
analīzes, ja parādījušies saslimšanas simptomi, var
nodot bez ārsta nosūtījuma. Informācija par analīžu
nodošanas punktiem un darba laikiem pieejama NVD
interaktīvajā kartē “COVID-19 analīžu nodošanas vietas
Latvijā”.

Svētku laikā saviem pacientiem ārstniecības
pakalpojumus gan klātienē, gan attālināti nodrošinās
vairāk nekā 200 ģimenes ārstu prakses visā valsts teritorijā

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:
 Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303;
 Centrālā laboratorija – 8330;
 E. Gulbja laboratorija – 67801112;
 MFD Laboratorija – 66164606;
 NMS Laboratorija – 67144015;
 Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560.
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:
 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā – https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php;
 E. Gulbja laboratorijas mājaslapā – https://www.egl.lv/autorizacija/?auth;
 Centrālā laboratorija – rakstot uz e-pastu analizes@laboratorija.lv norādot vārdu, uzvārdu un savu tālruņa
numuru un laboratorijas darbinieki sazināsies, lai vienotos par analīžu nodošanas laiku un vietu;
 MFD laboratorija – http://www.mfd.lv/lv/covid-19.
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Kādos gadījumos pie kāda veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vērsties, ja ģimenes ārsts svētku laikā nestrādā:








Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 – medicīniski padomi, kā rīkoties pēkšņu saslimšanu, nelielu
traumu, hronisku slimību saasinājuma brīžos vai citās vienkāršākās veselības situācijās (tālruņa darba laiks: darba
dienās no pulksten 17:00 līdz 8:00; brīvdienās un svētku dienās visu diennakti);
pie Dežūrārsta – ja nepieciešama medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Pie dežūrārsta
nepieciešamības gadījumā var saņemt receptes medikamentiem, nosūtījumus, kā arī slimības lapu;
Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā sniedz medicīnisko palīdzību traumu (piemēram, apdegumu, lūzumu,
mežģījumu), pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, kas prasa steidzamu ārstniecības
personu iejaukšanos;
Slimnīcas uzņemšanas nodaļā – ja iedzīvotājam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība un vēlas patstāvīgi
vai ar tuvinieku palīdzību vērsties slimnīcas uzņemšanas nodaļā;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pa tālruni 113 – neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka
veselība vai dzīvība!

NVD atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama
medicīniskā palīdzība un plānots doties uz ārstniecības
iestādi – jāievēro 2 metru distance, jālieto sejas
aizsargmaska vai respirators, kā arī regulāri jādezinficē
rokas.

(temperatūras paaugstināšanās, sāpes, elpas trūkums u.c.),
bet arī praktiski padomi rūpēm par mentālo veselību.
Šādas zināšanas ļauj labāk rūpēties par savu atveseļošanos,
kā arī atpazīt brīžus, kad nepieciešama ārsta konsultācija
un, kad – jāsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests.
Veselības ministrija un Nacionālais veselības
dienests aicina ikvienu iepazīties ar ceļveža saturu.
Ceļvedis pieejams – https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19pacientiem.

Informācijai:
Veselības ministrijas speciālisti izveidojuši
padomu ceļvedi cilvēkiem, kuri slimo ar Covid-19 un
ārstējas mājās. Ceļvedī viegli uztveramā veidā izskaidrota
ne tikai slimības gaita un simptomi, kam rūpīgi jāseko līdzi
Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 26368442
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Saistošie noteikumi Nr.6
Apstiprināti ar Zilupes novada
pašvaldības domes
2020.gada 23.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18, 1.§)

“Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu,
Likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu,
Likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 6.punktu.

1. Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā :

EUR

F40322210 Aizdevuma saņemšana no Valsts kases projekta “Zilupes pilsētas
Stacijas ielas un Liepu ielas atjaunošanas projekts” īstenošanai
+89 351,KOPĀ:

+89 351,-

2. Veikt grozījumus ieņēmumu daļā:
Kods 18620 Mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
Kods 18620 Mērķdotācija pedagogiem (piemaksa) IZM

+ 19 000,+ 1 428,+20 428,-

3. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
06.100 Teritorijas attīstība
Kods 2246 Autoceļu un ielu uzturēšana
Kods 2246 Autoceļu un ielu uzturēšana
Kods 5240 Nepabeigtā būvniecība
Kods 2249 Pārējie remontdarbi

+ 89 351,+ 76 000,-110 000,+ 11 000,-
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Kods 2233 Transporta pakalpojumi
Kods 5240 Nepabeigtā būvniecība(izglītībai)

+ 9 000,-26 400,+48 951,-

10.900. Asistentu pakalpojumu nodrošināšana
Kods 2322 Degviela
Kods 2239 Pārējie iestādes administratīvie pakalpojumi
Kods 1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības reg.
Kods 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

- 1 700,+ 17 300,+ 2 100,+ 1 300,+19 000,-

01.830 Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetam
Kods 7210 Pašvaldības transferti citām pašvaldībām
01.100.Izpildvara
Kods 2222 Izdevumi par siltumenerģiju
Kods 5238 Datortehnika

+ 4 000,+400,-800,-400,-

09.220 Zilupes vidusskola
Kods 1149 Pārējās piemaksas
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 2222 Izdevumi par siltumenerģiju

+ 1 151 ,+ 277 ,- 400,+1 028 ,-

09.100 Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Kods 2241 Ēku, telpu un būvju remonts
Kods 2312 Inventārs
Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi
Kods 5238 Datortehnika

+23 300,-7 300,+10 400,+800,+27 200,-

08.600 Pārējie sporta, kultūras un reliģijas pakalpojumi
Kods 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kods 2231 Administratīvie izdevumi
Kods 2233 Transporta pakalpojumi
Kods 2241 Ēku, būvju, telpu remonts
Kods 2249 Pārējie pakalpojumi

+5 000,+40,+90,+6 500,-1 630,+10 000,-

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi
Kods 2231 Administratīvie izdevumi
Kods 2249 Pārējie pakalpojumi
Kods 2312 Inventārs

-2 000,+3 000,-1 000,-

„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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