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Godātie publiskā pārskata lasītāji! 
 

Zilupes novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši 

LR likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 72.panta, LR likuma ‘’Par budžetu un finanšu vadību’’ 

14.panta 3.panta, LR Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 ‘’Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem’’ prasībām. Tā mērķis ir sniegt iedzīvotājiem 

pārskatāmu, saprotamu, pilnīgu informāciju par pašvaldību un tās iestādēm, sniegtajiem 

pakalpojumiem, kā arī informēt par finanšu līdzekļu izlietojumu. 2020.gada publiskais 

pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Zilupes novada iedzīvotājam un 

citiem interesentiem, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par pašvaldības darbu un novadā 

notiekošo, rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un iesaistītu viņus lēmumu pieņemšanas 

procesā un to īstenošanā.  

Zilupes novada galvenā prioritāte, vērtība ir iedzīvotāji. Mums ir svarīgi katru gadu 

turpināt attīstīt un veidot ģimenēm draudzīgu vidi, labiekārtojot, sakārtojot apkārtni un 

infrastruktūru, kā arī radot jaunus aktīvās atpūtas objektus. 

Zilupes novads ir atvērts sadarbības partneriem, uzņēmējiem, aktīviem cilvēkiem, 

kam realizējamas jaunas idejas un ieceres. 

 

 

Par Zilupes novada pašvaldības 2020.gadā veiktajiem pasākumiem 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta ietvaros 

pabeigta grants ceļa rekonstrukcija Pasiene – Grišina - Katalova Pasienes pagastā, kopējās 

izmaksas sastāda 1 001 049 euro. Projekta realizācijai pašvaldība saņēma aizņēmumu 

Valsts kasē 477 000 euro apmērā. ELFLA projekta ietvaros uzbūvēts automašīnu 

stāvvietas laukums Tautās ielā,1, Zilupē, kopējās projekta izmaksas sastāda 52 857 euro. 

Pašvaldība pagarināja sadarbības līgumus ar Valsts izglītības satura centru un Valsts 

izglītības attīstības aģentūru par vairāku ESF projektu realizāciju Zilupes vidusskolā.  

Pašvaldība turpināja sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru pasākumu realizācijā. 

Pārskata gadā nodarbinātības pasākumu ietvaros izveidotas 25 darba vietas skolēniem un 

52 vietas bezdarbniekiem. 

Pašvaldība pārskata gadā ieguldīja budžeta līdzekļus arī novada infrastruktūras attīstībā – 

domes pārvaldībā esošo iestāžu iekšējos un ārējos kosmētiskajos remontos, darbi veikti 

Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē. Tika realizēti pilsētas ielu apgaismojuma 

modernizācijas un Sporta, Priežu, Meža, Stacijas un Liepu ielu seguma atjaunošanas darbi 

Zilupes pilsētā. Stacijas un Liepu ielas remontam pašvaldība saņēma aizņēmumu Valsts 

kasē 89 351 euro apmērā. Veikti Brīvības ielas trotuāru seguma atjaunošanas darbi. 
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Turpmākā Zilupes novada attīstība 2021. gadā. 

Nākamajā gadā plānots turpināt ES struktūrfondu projektu realizāciju. Zilupes novada 

pašvaldība turpinās ieguldīt budžeta līdzekļus novada infrastruktūras attīstībā: 

1. bērnu rotaļlaukumu uzstādīšana Zilupes pilsētā, Brīvības un Raiņa ielās; 

2. kultūrvēsturiskā objekta Draudzības Kurgāna teritorijas labiekārtošanas darbu 

veikšana; 

3. Zilupes pilsētas Lauku, Tautas, Domes, un Baznīcas ielu asfaltbetona seguma 

atjaunošanas projektu realizēšana;  

4. Zilupes pilsētas un Šuškovas ciema daudzdzīvokļu māju pagalmu un piebraucamo 

ceļu rekonstrukcijas darbu veikšana;  

5. Zilupes pilsētas pludmales teritorijas labiekārtošanas projekta realizācija; 

6. Zilupes novada grants ceļu seguma renovācijas darbu turpināšana; 

7. Zilupes vidusskolas sporta zāles un jaunā mācību korpusa fasāžu ārējo kosmētisko 

remontu veikšana; 

8. Zilupes pilsētas Raiņa un Stacijas ielu trotuāru atjaunošana; 

9. Zilupes pilsētas apgaismojuma modernizācijas projektu īstenošana – Tautas, 

Baznīcas un Domes ielās.  

 

Oļegs Agafonovs 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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Zilupes novada pašvaldības Domes sastāvs 

Zilupes novada pašvaldības Dome ievēlēta 2017.gada 3.jūnijā pašvaldību 

vēlēšanās: 

Oļegs Agafonovs                                  Domes priekšsēdētājs 

Vitālijs Vaļdens                                    Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Taisa Semjonova            Domes deputāte 

Gunārs Smuļko                                     Domes deputāts 

Sergejs Fenčenko                                  Domes deputāts 

Anna Peličeva                                       Domes deputāte 

Olga Puncule                                        Domes deputāte 

Svetalana Voitkeviča                            Domes deputāte 

Niks Murašovs                                      Domes deputāts 

Domes sēžu skaits : 2020.gadā notika 18 Zilupes novada pašvaldības domes sēdes, 

izskatīti  165 jautājums. 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai, ar Zilupes novada pašvaldības 

domes 2017.gada 29.jūnija (protokols Nr.3, 5.§) lēmumu izveidotas šādas pastāvīgās komitejas: 

- pastāvīgā Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs) 

- pastāvīgā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (priekšsēdētāja A.Peļičeva) 

- pastāvīgā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja (priekšsēdētājs 

V.Vaļdens) . 

  Ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.06.2017. (protokols Nr.3, 6.§) lēmumu izveidotas 

sekojošas komisijas: 

- Vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā (priekšsēdētāja J.Voitkeviča); 

- Administratīvā komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs V.Ļubimovs); 

- Privatizācijas komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētāja I.Meikšāne); 

- Iepirkumu komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs V.Vaļdens); 

- Dzīvokļu komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētāja J.Voitkeviča); 

- Īpašuma atsavināšanas komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs V.Vaļdens); 

- Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētāja 

J.Bondarenko). 

- Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija 3 locekļu sastāvā 

(priekšsēdētājs V.Vaļdens). 
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- Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā 

(priekšsēdētājs V.Vaļdens). 

- Medību koordinācijas komisija 5 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs V.Vaļdens). 

      

Ziņas par pašvaldību           

Zilupes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar 24.05.1994.gada likumu „Par 

pašvaldībām”. Domes darba organizāciju nosaka Zilupes novada saistošie noteikumi Nr.1 

„Zilupes novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Zilupes novada domes 

2009.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§). Zilupes novada pašvaldība ir 

vienota administratīvi teritoriālā vienība, kas sastāv no Zilupes pilsētas (460,11 ha), 

Zaļesjes pagasta (10788,33 ha), Pasienes pagasta (11925,24 ha), Lauderu pagasta (9100,11 

ha). Pašvaldības administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. 

 

Iedzīvotāji 

Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļā 2020.gada laikā reģistrētas 2 laulības, 8 

dzimšanas un  23 miršanas fakti. 

Zilupes novada pašvaldības teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. sastādīja  

2834 cilvēki (pēc PMLP datiem). 

 

1.grafiks Iedzīvotāju skaita dinamika Zilupes novada administratīvajā teritorijā 
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Pašvaldības pārvalde 

1. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas ir nodotas Zilupes novada 

pašvaldības administrācijas padotībā, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 

nolikumiem un  atrodas Zilupes pilsētā: 

1.1. Zilupes novada pašvaldība. 

1.2. Zilupes vidusskola. 

1.3. Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde. 

         1.4. Zilupes novada sociālais dienests. 

         1.5. Zilupes Mūzikas un mākslas skola. 

         1.6. Zilupes Tautas nams. 

         1.7. Zilupes pilsētas bibliotēka. 

         1.8. Bērnu un jauniešu interešu centrs „Zilupe”. 

         1.9. Pasienes pagasta pārvalde. 

         1.10. Lauderu pagasta pārvalde. 

 

2. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes Zaļesjes pagastā, kas nodotas 

Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

2.1. Zaļesjes pagasta bibliotēka. 

 

      3. Pašvaldības dome ir izveidojusi iestādes Pasienes pagastā, kas nodotas Zilupes 

novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

3.1.Pasienes pagasta bibliotēka. 

3.2.Pasienes Tautas nams. 

3.3.Pasienes ambulance. 

 

     4. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes Lauderu pagastā, kas nodotas 

Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

4.1. Lauderu pagasta bibliotēka 

4.2. Lauderu pagasta feldšeru – vecmāšu punkts 

4.3. Lauderu pagasta kultūras centrs. 

 

5. Pašvaldība ir izveidojusi arī īpaša statusa institūcijas, kurām saskaņā ar likumu 

vai attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence un atšķirīga 

padotība: 

5.2. Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļa. 

5.3. Zilupes novada bāriņtiesa. 

 

       6. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un 

tā sastāv no: 

        6.1.Centralizētās grāmatvedības. 

        6.2. Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra. 

        6.3. Speciālistiem un apkalpojošā personāla. 
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7. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas ir nodotas Zilupes 

novada pašvaldības administrācijas padotībā: 

7.1. SIA „Zilupes LTD”. 

7.2. SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

7.3. SIA „Bidrija”. 

8. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

8.1. SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”. 

8.2. SIA „ALAAS”. 

 

9. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

9.1.Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”. 

9.2. Biedrībā “Ludzas rajona partnerība”. 
 

Bāriņtiesa 

Zilupes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir Zilupes novada pašvaldības 

domes (turpmāk tekstā - dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas veic 

Latvijas Republikas Civillikumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Administratīvā 

procesa likumā, LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības 

noteikumi", kā arī Konvencijās, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu 

līgumos, kas ratificēti Saeimā, Domes saistošajos noteikumos, lēmumos, citos LR 

likumdošanā paredzētajos aktos un bāriņtiesas nolikumā paredzētās funkcijas. 

2020.gadā: 

Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi 

pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

      

        - 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu 

pārtrauktas bērna aizgādības tiesības 

         4 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu 

atjaunotas bērna aizgādības tiesības 

- 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna 

aizgādības tiesības 

7 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aizgādības 

tiesības 

- 

Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

- 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības 

3 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas 

aizgādības tiesības 

3 

Bērni, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, 

no kuriem: 

 audžuģimenē 

 aizbildnībā 

 bērnu aprūpes iestādē 

24 

9 

15 

- 
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Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 

ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) 

aprūpi 

6 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas 2 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas - 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni 

bērnam, ja aizbildnība nodrošināta pirmreizēji 

1 

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 4 

Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī 2 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi 

atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes 

tiesības izmantošanas kārtību, kopā 

 

1 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu 

mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

1 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 30 

no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 1 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes 

un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

- 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākiem 

1 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 

31.decembrī, ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā 

132 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaits kopā 12 

Pārskata gadā izpildīto apliecinājumu 

 par kopējo summu 

176 

1809,94EUR 

 
 

Sociālā palīdzība Zilupes novadā 

 

DIENESTA BUDŽETS UN SAISTĪBAS 

 

Dienesta darbība 2020.gadā vērsta uz sociālā darba, sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanu Zilupes novada iedzīvotājiem. 

Dienesta funkcijās ietilpst sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kas 

aptvertu pēc iespējas lielāku skaitu riska grupas cilvēku. 

Kopumā 2020.gadā sociālās palīdzības nodrošināšanai tika izlietoti EUR 49727.65.  

Dienesta ieņēmumus veidoja Zilupes novada pašvaldības finansējums. 
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 2020.gadā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI 

pabalsts) izmaksas bija EUR 1342.00. Dzīvokļa pabalsta izmaksas sastādīja EUR 2968.50 

. Citi pabalsti ar ienākumu izvērtēšanu EUR 12093.86. Citi pabalsti, kurus piešķir bez 

ienākumu izvērtēšanas – EUR 33323.29. 

 

DIENESTA DARBĪBAS PĀRSKATS 

 

Dienesta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu Zilupes novada iedzīvotājiem. Dienests veic sociālo darbu ar Zilupes 

novada dzīvojošām personām, ģimenēm, personu grupām.  

Lai personai izvērtētu nepieciešamību nodrošināt pašvaldības sociālos 

pakalpojumus vai nepieciešamību pēc sociālās palīdzības, sociālā darba speciālisti veic 

klientu pieņemšanu katra novada pagastā un pilsētā atbilstoši pieņemšanas laika grafikam.  

Dienestā strādā sociālais darbinieks, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem, sekretāre, sociālais aprūpētājs.   

Dienests nodrošina palīdzību personām, kuras vecuma un funkcionālo traucējumu 

dēļ to nevar nodrošināt sev paši - sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās”. Aprūpes mājās 

pakalpojumu 2020.gadā vidēji mēnesī saņēma 30 novada iedzīvotāji. Aprūpi mājās 

nodrošināja 10 aprūpētāji. 

Turpinām strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmu SOPA. 

Noslēgti līgumi par datu apmaiņu ar CSDD, VSAA, Zemesgrāmatu, NVA, VID, VDEAK, 

PMLP un ir nodrošināta pieeja LDC (Lauksaimniecības datu centrs) datu bāzei. 

Sociālajā dienestā 2020.gadā tika reģistrēti 355 iesniegumi no Zilupes novada 

iedzīvotājiem ar lūgumu noteikt trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un 

piešķirt sociālo palīdzību. Sociālais dienests gada laikā par sociālās palīdzības (pabalstu) 

piešķiršanu/atteikumu, ir pieņēmis 482 lēmumus. 2020.gadā tika izsniegtas 223 izziņas par 

atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam, to skaits ar katru gadu 

samazinās: 2016.gadā tika izsniegtas 601 izziņas, 2017.gadā – 524 izziņas, 2018.gadā – 

345 izziņas, 2019.gadā – 300 izziņas. Samazinās arī iesniegto iesniegumu skaits. Tas 

saistīts ar vairākiem iemesliem, viens no tiem ir iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 

„Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” no 2013.gada 

3%

6%

24%

67%

Zilupes novada sociālā dienesta budžets

GMI pabalsts

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsti ar ienākumu
izvērtēšanu

Pabalsti bez ienākumu
izvērtēšanas
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1.oktobrī Dienests organizē asistenta pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā. Asistenta 

pakalpojums paredzēts, lai nokļūtu darbavietā, mācību iestādē, dienas aprūpes centrā un 

atpakaļ, kā arī piedalītos sabiedriskās aktivitātēs ar mērķi iekļauties sabiedrībā. 

Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni no 5-17 g.v. ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 

un personas ar 1 vai 2. grupas invaliditāti, ja nepieciešamību pēc asistenta pakalpojuma ir 

noteikusi Veselības un darbspēju ārstu ekspertīzes valsts komisija (VDEĀVK).  

 Par valsts līdzekļiem 2020.gadā apmaksātu asistenta pakalpojumu Zilupes novadā 

ir saņēmušas 30 personas, kurām ir noteikta invaliditāte. 2020.gadā Dienests ir noslēdzis 

līgumus ar 30 asistentiem.  

Turpinām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām – apzinot cilvēkus, kuriem 

nepieciešama palīdzība. Latvijas Sarkanā krusta Ludzas komiteja nodrošināja trūcīgus un 

maznodrošinātus iedzīvotājus ar lietotu apģērbu, apaviem, tekstilizstrādājumiem, zīdaiņu 

pūriņiem, higiēnas precēm un skolas piederumiem, pārtikas pakām.  

Dienesta nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanu personām, kuras vecuma, 

funkcionālo vai garīgo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev paši, kā arī novērst vai 

mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības un citu faktoru izraisītas negatīvās sociālās 

sekas personu dzīvē. Šis darbs sevī ietver: 

1) Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādi personām ar invaliditāti vai prognozējamo 

invaliditāti, ko nosaka Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.9 

,,Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu 

invaliditāti un personai ar invaliditāti”; 

2) Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu personām, kuras iesniedz 

dokumentus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, lai veiktu 

invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumos Nr.805 ,,Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, 

invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 

noteikto kārtību; 

3) Personu, kuras vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ pašas nespēj sevi aprūpēt un 

aprūpes mājās pakalpojums nespēj nodrošināt nepieciešamo dzīves kvalitāti, 

ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Šo kārtību nosaka 2011.gada 

25.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 ,,Par kārtību, kādā 

Zilupes novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes 

institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu”. Ilgstošas sociālās aprūpes 

iestādē Zilupes ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs” 2020.gadā ievietoti 8 cilvēki. 

Kopējais pakalpojumu saņēmušu personu skaits 21. Uzturēšanos 100% līdzfinansē 

pašvaldība 21 personai. Ja nepieciešams, pašvaldība piemaksā par papildus 

ievietotajām personām pēc esošās situācijas izvērtēšanas atbilstoši 27.05.2003. MK 

noteikumiem Nr.275 ,,Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta”.  

4) Personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem ievietošanu valsts apmaksātās 

ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, ko nosaka 02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 

"Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Valsts 

apmaksātās ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs 2020.gadā ievietota neviena persona, 

2 personas gaida rindā. 

5) Situācijas izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem nepieciešamību personām ar 

funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētām personām, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personas ar 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
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prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo 

invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ko nosaka Ministru kabineta 

2019.gada 3.decembra noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas 

institūcijā". 

6) Bērnu ievietošanu krīzes centrā, kas notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1613 ,,Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību 

sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”. 2020.gadā tika ievietoti 4 

bērni. 

7) No valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamības 

izvērtēšanu vardarbību veikušām pilngadīgām personām saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.790 ,,Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām 

pilngadīgām personām”. Tika pieņemti 3 lēmumi par pakalpojuma nepieciešamību 

vardarbību veikušām personām. 

 

Tūrisma attīstības tendences Zilupes novadā 2020.gadā 

 

Neskatoties uz pandēmijas izraisītajām sekām, aizvadītajā sezonā Zilupes novada 

tūrisma pakalpojumu piedāvājums tika prezentēts starptautiskajā tūrisma gadatirgū- 

izstādē “Balttor 2020”  

 

 
1.attēls Zilupes novada  stends pulcēja daudz apmeklētāju 

 

https://likumi.lv/ta/id/311143-noteikumi-par-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-sanemsanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-socialas-rehabilitacijas-institucija
https://likumi.lv/ta/id/311143-noteikumi-par-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-sanemsanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-socialas-rehabilitacijas-institucija
https://likumi.lv/ta/id/311143-noteikumi-par-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-sanemsanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-socialas-rehabilitacijas-institucija
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2.attēls Zilupes novada pārstāvjiem bija tas gods pārstāvēt Latgales reģionu arī 

starptautiskajā tūrisma konferencē. 

 

Apskates saimniecības, amatnieki ir piedalījušies Latvijas apceļošanas 

akcijās “Novada garša” un “Atvērtās dienas laukos”.  Amatnieku tirdziņos 

Krāslavā, Rēzeknē, Ludzā, Zilupē,Pasienē.Zilupes novada tūrisma aktivitātes tika 

atspoguļotas 27 publikācijās presē, 6 televīzijas sižetos, 28 radioraidījumos, 78 FB 

ierakstos, organizētas 2 tūroperatoru un žurnālistu  vizītes.  

 

 
 

3.attēls Tūroperatori vizītes laikā darbojās arī senslāvu rakstu darbnīcas 

meistarklasē.  

 

Piedalījāmies akcijā “Izgaismo Latviju!” un “Zalta rūku ceļš Latgolā”. 

Organizējām arī Brīvības cīņu simtgades atceres pasākumu ar aktivitātēm vairākās 
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lokācijas vietās. Tradicionālā Tauriņu nakts Grebļu kalnā arī bija ļoti labi 

apmeklēta. Nodrošinājām  Latvijas apceļotāju lielo gājienu 2 posmu norisi pa 

Zilupes novadu. 

 

 
4.attēls Pasākumu dalībnieki izbaudīja Zilupes novada iedzīvotāju viesmīlību 

vairāku dienu garumā.  

 

 Novada tūrisma organizatore aizvadītajā gadā ir realizējusi pati vai 

iesaistījusies vairāku, sabiedrībai nozīmīgu, projektu īstenošanā: “ Pasienes katoļu 

baznīcas (valsts aizs. Nr. 6465) lielo un mazo ieejas durvju atjaunošana” Ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības pārvaldes finansiālu atbalstu tika veikta Pasienes 

katoļu baznīcas altāru,  Dievmātes skulptūras 3D lāzrrskenēsana. Novada 

amatnieki un apskates saimniecības bija ļoti pieprasīti projekta “Skolas soma” 

aktivitātēm. Tika izveidots atraktīvs kāzu aktivitāšu piedāvājums un darbību 

uzsāka 2 amatnieces – filcētājas Jelena  Bikova un Ludmila Kozlova.  Latgales 

pavārgrāmatas digitālās versijas tapšanā aktīvi iesaistījās arī daudzas saimnieces no  

Zilupes  novada.  
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5.attēls  Iraida Gavrilina, kafejnīcas “Latgale” galvenā pavāre ir viena no grāmatas 

līdzautorēm. 

 

Aizvadītajā tūrisma sezonā 15243 interesentiem tika sniegta informācija par tūrisma 

iespējām Zilupes novadā. Visvairāk tika pieprasīta palīdzība ceļošanas maršrutu 

sastādīšanā. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistikas dati liecina, ka Zilupes novadu 

2020.gadā ir apmeklējuši 11088 uzskaitīto tūristu. Tas nozīmē, ka nav uzskaitīti 

ceļotāji, kuri patstāvīgi plānoja un īstenoja savu braucienu. Daudz vairāk, kā citus 

gadus, mūsu amatnieki saņēma  pasūtījumus ar omnivas  pakomātu  piegādi. 

 

Kultūras un izglītības iestāžu darbība 2020.gadā 

Novada bibliotēkas 

Zilupes novada bibliotēkas ir Zilupes novada pašvaldības kultūras, informācijas un 

izglītības iestādes. Bibliotēkas veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu 

uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas 

izmantošanas iespējas Zilupes novada iedzīvotājiem un visiem interesentiem. 
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 IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS  

 

Zilupes pilsētas Tautas nams darbojas kā sava novada sabiedriskās rosības, 

tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas 

centrs.  

 

 

Pozīcijas nosaukums 

 

Zilupes  

pilsētas  

bibliotēka 

 

Zaļesjes  

pagasta  

bibliotēka 

 

Pasienes  

pagasta  

bibliotēka 

 

Lauderu  

pagasta  

bibliotēka 

 

Reģistrēto lietotāju  

skaits 

584 112 99 102 

t.sk.bērni un jaunieši līdz 

18  

gadiem 

188 14 17 19 

Apmeklējumu skaits  8484 2237 3832 

 

1364 

t.sk.bērni un jaunieši līdz 

18  

gadiem 

2570 185 389 170 

Izsniegumu kopskaits 16953 4396 4645 3956 

t.sk.grāmatas 7302 1071 2239 1646 

seriālizdevumi 9651 3325 2406 2310 

t.sk.bērni un jaunieši līdz 

18  

gadiem 

3072 53 103 368 

BIBLIOTĒKU KRĀJUMS     

Jaunieguvumi (eks.) 571 489 572 434 

t.sk.grāmatas 299 171          137 171 

seriālizdevumi 272          318 435 263 

pārējie dokumenti     

Krājums 2020. 

gada  

beigās (eks.) 

20110 4627 3989 3369 

Krājuma  

komplektēšanai izlietotie  

valsts un pašvaldības  

budžeta līdzekļi 

2208 EUR 1351 EUR 1280 EUR 1349 EUR 

Bibliotekāru skaits 3 1 1 1 
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Zilupes pilsētas Tautas nams 

 

IESTĀDES DARBĪBAS PAMATVIRZIENI 

 

 Kvalitatīvas kultūrizglītības nodrošināšana iedzīvotājiem. Organizēt pasākumus dažādu 

vecumu mērķauditorijai. Kvalitatīvi sagatavotu, interesantu, daudzveidīgu pasākumu 

organizēšana. Darbojas tautai. 

 

IESTĀDES FUNKCIJAS UN UZDEVUMI  

 

Organizēt, atbalstīt tautas mākslas, kā arī citu radošu amatierkolektīvu darbību, 

iesaistot tos pilsētas kultūras norisēs, tautas mākslas aktivitātēs valstī. Organizēt 

gadskārtējos svētkus, koncertus, izrādes, izklaides pasākumus. Veikt atskaites, koordinēt 

Tautas nama darbību.  

Covid 19 vīrusa pandēmija ieviesa korekcijas Tautas nama pasākumu plānos. Daudzi 

plānotie koncerti, dalība festivālos, konkursos, skatēs, uzvedumos utt. tika atcelta vai 

pārcelta uz citu laiku. 
Zilupes pilsētas Tautas namā ir nodarbinātas deviņas personas – kultūras nama 

vadītāja, mākslinieciskās daļas vadītāja, kasiere, apkopēja, mantzinis, sētnieks un divi 

pašdarbības kolektīvu vadītāji. Gandrīz visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, lielākais 

vairums nodarbināto ir sievietes, vidējais darbinieku vecums – aptuveni 40 gadi. Tautas 

namam finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, papildus līdzekļi tiek 

piesaistīti, rīkojot maksas pasākumus.  

Kultūras jomā katrs izdziedātais, izdejotais un izspēlētais gads ir īpašs un 

neatkārtojams. 
2020.gadā saistībā ar pasākumu ierobežojumiem Covid-19 ietekmē kopumā bija  

organizēti kultūras pasākumi. Neskatoties uz pulcēšanās pasākumu aizliegumiem un 

apmeklētāju skaita ierobežojumiem, 2020.gadā pasākumi notika brīvdabas estrādē, skvērā, 

velosipēdu  laukumā un upes krastā. 

  Tradicionālie pasākumi: Masku balle, Pilngadības svētki, Upes svētki. 

 Latvijas valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki:  Meteņdienas svinības, Lieldienu 

pasākums bērniem, Latvijas proklāmēšanas gadadienai veltīts pasākums pilsētas skvērā. 

 Jubileju pasākumi: Zilupes Tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim “Fortuna” 15 

gadu jubilejas svinības. 

 Citi pasākumi: Sieviešu dienai veltīts vakars, Riteņbraucēju diena, vieskoncerti, radošās 

darbnīcas u.c. 

 

Spilgtākais notikums kultūrā 2020. gadā bija pasākums ‘’Upes melodijas’’. Vakara 

koncertā, kas izskanēja mūsu Zilupes upes krastā, piedalījās viesi no Rēzeknes, Viļānu, 

Ludzas pilsētām, kā arī mūsu dziedātāji. 

Piepūšamās atrakcijas priecēja bērnus Bērnu svētkos. 

Tautas nams pilsētas iedzīvotājiem piedāvā iespēju aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. 

Zilupes Tautas namam ir piesaistīti 5 pašdarbības kolektīvi:  

 Zilupes Tautas nama jauniešu tautas deju kolektīvs „Tracis”; 

 Zilupes Tautas nama vidējās paaudzes  tautas deju kolektīvs “Zilupes dancis”; 

 Zilupes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ”Fortuna”; 

 Zilupes Tautas nama amatierteātris „Vivat!”; 
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 Zilupes Tautas nama estrādes deju studija „Impulse”. 

Kolektīvu dalībnieku vārdā sirsnīgs paldies par piešķirtajiem līdzekļiem! 
 

2020. gadā, kad pasākumu norisi ietekmēja globālas nozīmes pandēmija, kultūras 

aktivitāšu pieejamības nodrošināšanai tika īstenotas dažādas digitālās aktivitātes, tās 

realizējot Tautas nama sociālo tīklu platformā Facebook  (400 sekotāji). Gada laikā 

platformā Facebook publicēti 10 dažādi video materiāli. 

Aizvadītais 2020.gads amatiermākslas kolektīviem ir bijis sarežģīts, to darbību ļoti 

ietekmēja Covid 19 vīrusa pandēmija un sakarā ar to valstī izsludinātā ārkārtas situācija ar 

noteiktajiem sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas bija 

noteikti kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā. Līdz ar tiem pilnvērtīgs kolektīvu 

darbs varēja noritēt tikai četrus mēnešus – no janvāra līdz marta vidum un no septembra 

līdz oktobra otrai pusei. Savukārt, no marta vidus līdz jūnijam un no oktobra otrās puses 

līdz gada beigām amatiermākslas kolektīvu darbs, mēģinājumu un nodarbību process 

notika tikai attālināti, tāpēc nebija iespējama pilnvērtīga jaunu programmu iestudēšana, 

mēģinājumu procesā lielākoties tika slīpētas tehniskās iemaņas, uzturētas prasmes, fiziskā 

forma. 

 

Zilupes Mūzikas un mākslas skola.  
 

Kopš 1978. gada skolas direktore - Vera Doreiko-Sinkeviča. 

2020. gadā Zilupes Mūzikas un mākslas skolā tika īstenotas licencētās un 

akreditētās Izglītības Programmas: 

 20V212 011”Taustiņinstrumentu spēle –Klavierspēle”  

 20V212 011 „Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle”  

 20V212 021 „Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle” 

 20V212 031 „Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, Flautas spēle, Saksofona 

spēle, Eifonija spēle”  

 20V212 011 „Vizuāli plastiskā māksla” 

 20V212 101 „Deja – Dejas pamati” 

 

Viens no galvenajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes darba kvalitātes 

rādītājiem ir audzēkņu dalība konkursos.  

Gribas atzīmēt, ka 2020. gadā, neskatoties uz attālinātām mācībām, kuras sakarā ar 

Covid-19  pandēmiju un saistīto ar to ārkārtas situāciju tika ieviestas visā valstī, Zilupes 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās dažāda mēroga konkursos un arī 

ieguva godalgotās vietas. 

 

 

Konkursa nosaukums, datums, vieta Dalībnieku skaits Piezīmes 

Valsts mēroga  konkursi un festivāli 
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Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu  IP 

„Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle” audzēkņiem 

Valsts konkursa II kārta. 

17.01.2020. 

J. Ivanova Rēzeknes MVS 

Valsts konkursa III kārta. 

12.02.2020. Ulbrokas MMS 

Saskaņā ar Nolikuma 

nosacījumiem 

piedalījās 2 audzēkņi. 

 

 

 

III kārtā uzstājās 

izvirzītais 4.-5. klašu 

grupas audzēknis 

2.-3. klašu grupā III vieta. 

4.-5. klašu grupā III vieta. 

 

 

 

 

Iegūta III vieta 

Latvijas profesionālās ievirzes 

mākslas skolu Valsts konkurss 

I kārtā 09.02.2020. 

Zilupes MMS 

II kārta.  2020. gada jūnijs 

Eduarda Smilģa Teātra muzejā Rīgā 

Piedalījās visi 

izglītības programmas 

audzēkņi.  

 

 

Sakarā ar Covid-19 

izraisīto situāciju 

konkursā piedalījās 

tikai izvirzīto 

audzēkņu darbi. 

II kārtai tika izvirzīti 3 

audzēkņi un viņu darbi. . 

Starpnovadu un reģionālie konkursi  
III Latgales jauno vijolnieku 

konkurss Ludzā.  

06.02.2020.  

Ludzas Mūzikas pamatskolā 

Piedalījās 2  

audzēknes 

Iegūtas 2 Atzinības. 

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli 

plastiskām mākslas konkurss-izstāde 

„Mocīša darbnīca -14” . 

29.01.-25.02.2020. 

BJC „Auseklis”, Centrs „Minimoto 

muzejs” Rīgā 

Piedalījās 3 audzēkņu 

darbi 

Iegūti 3 Atzinības raksti 

V Latgales jauno lociņstumentālistu 

konkurss „Pavasara stīgas” 

04.03.2020. Staņislava Broka 

Daugavpils MVS 

Piedalījās 2 audzēknes Iegūta II vieta un Atzinība 

II Jaunradu konkurss mūzikā un 

mākslā (veltīts Jāņa Ivanova 

piemiņai)  

10.09.-09.10.2020. 

Preiļu MMS 

Piedalījās 8 audzēkņu 

darbi 

Iegūta viena I vieta, 

divas III vietas, 

piecas Atzinības 

 

Preiļu MMS organizētais Vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss „Jāzepa 

Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas 

ainavu glezniecībā” 

2020.gada septembris 

Preiļu MMS 

Piedalījās 3 audzēkņu 

darbi 

Iegūta 1 Atzinība 
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Bauskas MMS organizētais III 

Latvijas mākslas skolu audzēkņu 

vizuālās mākslas konkurss „Pils sēta 

pilsētā” 

2020. gada septembris-oktobris 

Bauskas MMS 

Piedalījās 3 audzēkņu 

darbi 

 

Ilūkstes pašvaldības un Ilūkstes 

MMS organizētais 

 V Latgales un Sēlijas novadu 

mazpilsētu un lauku mūzikas un 

mākslas skolu vokālās un vizuālās 

mākslas konkurss „Skani, tēvu 

zeme!” 

 25.10.-25.11.2020. 

Ilūkstes MMS 

Vizuālās mākslas 

konkursā piedalījās 9 

audzēkņu darbi  

Iegūta viena II vieta un 

divas III vietas 

 

 

 

 

 

 

Vizuālās mākslas konkurss 

„Akvarelis. Mākslinieka Jānim 

Brektem -100”. Tēma „Lauku 

ainava”. 

2020.gada oktobris-novembris. 

Gulbenes Mākslas skola 

Piedalījās 4 audzēkņu 

darbi 

Iegūta 1 Atzinība 

 

Dizaina konkurss „Ontona Kūkoja 

PORTFEĻS”. 

2020. decembris. 

Ludzas Mākslas skola 

Piedalījās 7 audzēkņu 

darbi 

Iegūta III vieta 

Starptautiskie konkursi 

VI Starptautiskais konkurss  

"Волшебные звуки музыки" 

("Mūzikas burvīgās skaņas") 

Krievijas Federācijas Sebežas  

mākslu skolā 

29.02.2020.  

 

  

 

Nominācija 

"Instrumentālā 

daiļrade. Vijole" 

piedalījās 1 audzēkne 

 

 

I pakāpes Laureāts 

Nominācija 

"Instrumentālā 

daiļrade. Akordeons" 

piedalījās 1 audzēknis 

 

 

II pakāpes Laureāts 

Digitālais VII Starptautiskais 

ilustrāciju konkurss «Сказки народов 

мира глазами детей» (Sultanātas 

Omānas pasakas) 

2020. gada februāris-marts 

Organizēja Pedagogu-mākslinieku 

savienība art-teachers.ru Krievijā 

Piedalījās 3 audzēkņu 

darbi 

Visi 3 konkursa dalībnieki 

-  

 I posma laureāti  

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas 

skolas organizētais  

Digitālais II Starptautiskais konkurss 

"Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 

minot. Lauku ainava” Jelgavas 

novadā. 2020. gada marts-aprīlis 

Piedalījās 4 audzēkņu 

darbi 

 



              ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS    

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

21 

Radošās darbnīcas „PeSok” 

organizētais Digitālais VII 

Starptautiskais bērnu daiļrades 

konkurss „Pasaules pasakas” 

01.12.2019.-01.04.2020. Krievijas 

Federācijā  

tm pesok@mail.ru 

Piedalījās 9 audzēkņu 

darbi 

Pateicības visiem 

dalībniekiem 

 

 

 

 

 

Dānijas Kultūras institūta Igaunija, 

Latvija un Lietuva organizētais H.K 

Andersena mākslas darbu konkurss 

„Papīrpasakas”. 

14.04.-29.05.2020. 

Piedalījās 6 audzēkņu 

darbi 

Iegūts 1 konkursa Diploms 

IV Starptautiskais gleznošanas 

konkurss „Vilnis Lielupē”. 

2020.gada oktobris-novembris 

Salgales MMS 

Piedalījās 2 audzēkņu 

darbi 

Iegūta 1 Pateicība 

             

Viens no galvenajiem profesionālās ievirzes izglītības mērķiem - veicināt audzēkņa 

muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību. Tas tiek sasniegts arī caur audzēkņu 

koncertpieredzes veidošanu.  

Tradicionāli skolas kolektīvs rīkoja skolas iekšējos radošos pasākumus, kuros 

piedalās skolas audzēkņi un skolotāji, pieaicinātie profesionālie mūziķi un mākslinieki, kā 

arī aktīvi piedalījās pilsētas, rajona un reģiona kultūras dzīvē.  

 

Datums Pasākuma nosaukums 

Skolas iekšējie pasākumi 

10.01.2020. Jaungada koncerts Zilupes Mūzikas un mākslas skolā. Piedalījās mūzikas 

programmas audzēkņi un skolotāji.  

13.06.2020. Zilupes MMS izlaiduma pasākums. Izlaiduma koncertā iedalījās 

klavierspēles, vijoles spēles un akordeona spēles absolventi, kora solisti un 

skolotāji. 

Radošie pasākumi pilsētā 
11.03.2020. Mūzikas nedēļai veltīts koncerts Zilupes Pirmsskolas izglītības iestādē 

„Bēthovenam – 250”. Piedalījās klavierspēles, vijoles spēles un akordeona 

spēles audzēkņi un skolotāji.  

Starpnovadu un reģionālie radošie pasākumi 

29.01.2020.  Mūzikas literatūras festivāls „Uz dzimšanas dienu pie Bēthovena”, veltītais 

Lūdviga van Bēthovena 250. gadu jubilejai Jāņa Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskolā. Piedalījās skolas komanda.  

22.02.2020. 

 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vēstnoorganizētais mūzikas 

skolu vecāko klašu audzēkņu ar JIRMV vidusskolas audzēkņiem 

sadraudzības vakars "FERMĀTA" JIRMVS. Piedalījās 4 skolas audzēkņi 

un skolotāja. 

 

01.03.2020. Ludzas Krievu kultūras biedrības „Nasledije” 15. gadu jubilejai veltīts 

koncerts. Piedalījās meiteņu vokālais ansamblis.  

mailto:pesok@mail.ru
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2020. gada 

septembris 

Zilupes MMS IP „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu radošo darbu 

izstāde Ludzas novada Briģu pagasta bibliotēkā. Piedalījās 8 audzēkņu  

radošie darbi.  

18.09.2020. Pilngadības svētki Ludzas novada Nirzas Tautas namā. Piedalījās 

Vijolnieku ansamblis, Vokālā ansambļa solistes, kā arī skolotājas.  

26.09.2020. Labā Padoma Dievmātes godināšanai veltītā Svētā Mise Zilupes novada 

Pasienes Romas Katoļu baznīcā. Piedalījās Vokālā ansambļa solistes un  

skolotājas.  

06.10., 10.10., 

11.10. 2020. 

Meistardarbnīca pie keramikas meistares Maijas Gailumas Rēzenes novada 

Rogovkā. Piedalījās 8 Vizuāli plastiskās mākslas klases audzēkņi un 

skolotāja.  

Starptautiskie radošie  pasākumi 
2020. gada 

jūlijs. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un  

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas 

 un mākslas skolu, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu un Latgales 

 priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolu organizētā 10. starptautisko  

bērnu un jauniešu mākslas izstādi “Vērtību sakta”.  

Piedalījās 5 audzēkņu radošie darbi. Viens darbs tika izvirzīts  

Lielajai izstādei.   

2020.gada 

septembris-

oktobris 

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas mākslas studijas organizētā XIII 

Starptautiskā bērnu un jauniešu izstāde-konference 

„TREJDEGSNIS”/”TRIPLE SUN’’. Virtuālā izstāde „Raibulis”. Piedalījās 

5 audzēkņu radošie darbi par norādīto tēmu. Iegūta viena  III vieta un viena  

Atzinība. 

 

Skolā arī notiek kopīgie radošie pasākumi ar citu mūzikas un mākslas skolu 

kolektīviem. Diemžēl, ieviestā visā valstī ārkārtas situācijas un ierobežojumu, saistīto ar 

Covid-19  pandēmiju, vairāki plānotie radošie pasākumi tika atcelti. 

 

Zilupes vidusskola  

Zilupes vidusskola atrodas Skolas ielā 1, Zilupē, LV-5751.  

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs ir 

Zilupes novada pašvaldība. Skolas darbību reglamentē Zilupes vidusskolas nolikums, kas 

apstiprināts Zilupes novada domē. 

Zilupes vidusskolā ir divas mācību plūsmas.  

Īstenotās izglītības programmas 

 

Skolas akreditācijas notika no 2018.gada 8.janvāra līdz 2018.gada 12.janvārim 

(2018.gada 8. februāra lēmums Nr. 30 –V, lēmums stājas spēkā 2018.gada 12.februārī) un 

no 2018.gada 14.maija līdz 2018.gada 18. maijam (2018.gada 24. maijā lēmums Nr. 156 –

V, lēmums stājas spēkā 2018.gada 24. maijā). Zilupes vidusskola tika akreditēta uz sešiem 

gadiem Zilupes vidusskola tika akreditēta uz sešiem gadiem, akreditācijas termiņš līdz 

23.05. 2024. 

Zilupes vidusskolā 2020.gadā īstenotājas izglītības programmas 

 

Izglītības programmas Kods  
Licences 

numurs / 

Licencēšanas 

datums 

Akreditāc

ijas ID 

Akreditācijas 

derīguma 

Skolēnu 

skaits 
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nosaukums Licencēšanas 

ID 

termiņš 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizgītojošā 

virziena programma  

31011011 V-424  

20.10.2009
  

11115   11.02.2024  32 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V_157  

27.10.2011

  
11431  23.05.2024  - 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena neklātienes 

programma  

31011013  V-7685 

22.11.2014

  
11116  11.02.2024  16 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma  

21011121 V_673  

23.08.2018

  
11739  11.02.2024  108 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015821 V_674  

23.08.2018

  
11741   23.05.2024  4 

Pamatizglītības 

programma  

21011111 V_675  

23.08.2018
  

11738  11.02.2024  101 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015621 V_676  

23.08.2018

  
11740  23.05.2024  8 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

21015811 V_718  

31.08.2018

  
11866  11.02.2024  1 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem  

21015921 V_4121 02.11.2020 14001 23.05.2024  2 

 

Izglītojamo skaits 

 

Izglītojamo skaits samazinās. Salīdzinot 2017./2018.mācību gada un 2019./2020. 

gada datus, redzam, ka 3gadu laikā skolēnu skaits ir samazinājies par 40 skolēniem. 

Skolēnu skaita samazinājums ir saistāms ar iedzīvotāju skaita samazināšanos Zilupes 

novadā. Kā svarīgākie iemesli skaita samazinājumam ir iedzīvotāju ekonomiskā migrācija 

un mazais dzimstības koeficients. Iedzīvotāju skaits Zilupes novadā sarūk par 50 – 100 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58955&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58955&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58955&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58955&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58955&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58956&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58956&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58956&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58956&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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iedzīvotājiem gadā (dati no Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-

2025.gadam).Skolēnu skaita samazināšana 10.-12.klasēs ir saistīta ar Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmas īstenošanas pārtraukšanu 

profesionālās izglītības sistēmas reformas dēļ. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena neklātienes programmu apguva 41 skolēns. Skolas vadība kopā 

ar pašvaldību cenšas piesaistīt skolēnus mācīties Zilupes vidusskolā. Pašvaldība 

vidusskolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās piešķir stipendiju, ka arī 

nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem. Izdodas piesaistīt skolēnus no kaimiņu 

novadiem, ka arī no Ludzas novada slēgtajām Istras vidusskolas un Nirzas pamatskolas.  

 

Mācību gads 1.- 4. klases 5.-9. klases 10.-12.klases Kopā Klašu 

komplekti 

2017./2018. 75 / 3* 152 / 16* 83 310 29 

2018./2019. 82 / 3* 153 / 12* 69 304 23 

2019./2020. 76 / 4* 133 / 9* 48 270 22 

 

*No tiem apgūst speciālās izglītības programmas 

 

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība 

 

Skolā strādā 40 skolotāji, no tiem 1 doktors, 26 maģistri. Skolas vadību nodrošina 

skolas direktore un 3 vietnieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Lielākā daļa pedagogu ir pieredzējuši profesionāļi, kadru mainība maza – 22 

skolotāji Zilupes vidusskolā ir nostrādājuši no 30 līdz 40 gadiem un pat vairāk. Skolā kā 

pedagoģiskie darbinieki strādā 14 skolas absolventi. Pedagogu nelielo mainību nosaka 

skolas labvēlīgais sociāli psiholoģiskais mikroklimats un fiziskā vide, kā arī iespēja lielāku 

daļu pedagogu nodrošināt ar pilnām amatu slodzēm. 

 

Skolas pedagogu izglītība 

 

Kopā 

Ar 

augstāko 

izglītību 

Doktors Maģistri Bakalaurs 
2 augstākās 

izglītības 
Sertifikāts 

Pedagogi 43 1 27 4 12 20 

Iestādes 

direktors, 

direktora 

vietnieki 

4  4  3 3 

Skolotāji 34 1 21 3 7 16 

Speciālās 

izglītības 

skolotājs 

1  1    

Izglītības 

psihologs 
1   1   

Bibliotekārs 1  1  1  

Logopēds 1      

Pedagogs 1    1 1 
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karjeras 

konsultants  

 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot 

tālākizglītības un pieredzes apmaiņas seminārus ārpus skolas, tālākizglītības kursus, kā arī 

kolēģu vadītās atklātās stundas gan ārpus skolas, gan skolā, gan arī paši vadot atklātās 

stundas. Pedagoģiskā darba kompetence tiek pilnveidota šādos virzienos:  

• kompetenču pieeja mācību saturā; 

• atbilstošā mācību priekšmeta metodikā;  

• pedagoģijā un psiholoģijā (jaunākās tendences pedagoģijā, izglītības darbā, 

pozitīvas sadarbības veicināšanā ar izglītojamiem un viņu vecākiem); 

• individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā (bērni ar speciālām vajadzībām 

mācību procesā); 

• jaunās interaktīvās tehnoloģijas (datorzinību kursi, darbs ar interaktīvo tāfeli); 

• audzināšanas darbs; 

• skolvadības jautājumi;  

• atbalsts pozitīvai uzvedībai; 

• bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Pedagogi ir radoši, profesionāli zinoši un aktīvi savā pedagoģiskajā darbībā. 

Vairāku pedagogu meistarība ir novērtēta ar Zilupes novada pašvaldības Atzinības 

rakstiem un Goda rakstiem, Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstiem, IZM 

pateicībām, Rēzeknes Augstskolas pateicībām.  

Lai katram izglītojamajam nodrošinātu individuālu pieeju, pilnveidojot katra 

izglītojamā mācību spējas, kā arī palīdzot izglītojamajam adaptēties skolas vidē un 

sabiedrībā, skolā sekmīgi darbojas atbalsta komanda: 

 skolas psihologs;  

 speciālais pedagogs;  

 logopēds;  

 skolas bibliotekāre;  

 pedagogs  karjeras konsultants;  

 pagarinātās dienas grupas skolotāji;  

 skolas medmāsa.  

Skolai ir viss nepieciešamais telpu un materiāltehniskais nodrošinājums izglītības 

valsts standartu un skolas programmu realizācijai. Pateicoties  Zilupes novada pašvaldības 

atbalstam un skolas iesaistei dažādos projektos, pēdējo gadu laikā tas mācību vide ir 

ievērojami uzlabota un modernizēta. 

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamie mācību kabineti (ESF 

projektā tika renovēti un aprīkoti dabaszinātņu kabineti), mūsdienīgā sporta zāle 
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(2019.gadā ierīkota ugunsdrošības signalizācija), stadions, bibliotēka, lasītava, ēdnīca, 

bufete, aktu zāle.  

Izglītojamajiem ir iespējams mācību nolūkiem izmantot datorklases, sporta zāli, 

bibliotēku, lasītavu, tajā izvietotus datorus ar interneta pieslēgumu, lietot bezvadu 

interneta pieslēgumu. Izglītojamie tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot 

prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, veidojot pasākumus, gatavojoties olimpiādēm 

un konkursiem. Projekta ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Zilupes vidusskolā” īstenošanas rezultātā izglītojamajiem ir iespēja 

papildus izmantot mūsdienīgas iekārtas, atbalsta materiālus, pievērsties pētnieciskajam 

darbam četros mācību priekšmetu kabinetos - ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas. 

Pedagogi mācību procesā rosina skolēnus izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus - 

enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas un preses izdevumus - jo skolā šie izdevumi ir 

pietiekamā skaitā. Mācību literatūras fonds katru gadu tiek atjaunots. 

No 2013.gada augusta skola ir pieslēgta e-klasei. Skolā ir nepieciešamie materiāli 

tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Klases aprīkotas atbilstoši skolēnu 

mācīšanas un mācīšanās vajadzībām - vairākos kabinetos izvietoti magnetofoni, 

kodoskopi, datori, projektori, interaktīvās tāfeles un DVD atskaņotāji. Mūzikas kabinetam 

iegādātas jaunas klavieres, dators, televizors un sintezators. Regulāri tiek papildināts 

sporta inventārs. ERAF projekta īstenošanas rezultātā skolā pilnībā nodrošināta 

kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei nepieciešamā materiālā bāze. 

Dabaszinātņu pasniegšanai sākumskolā ir iegādāti laboratorijas darbu un mēģinājumu 

komplekti („Siltums”, „Magneti”, „Ūdens”, „Elektriskā ķēde”). Bioloģijas, fizikas un 

ķīmijas pasniegšanai skolā ir iegādāti komplekti, laboratorijas trauki, mērinstrumenti, 

strāvas avoti un cits aprīkojums laboratorijas darbu veikšanai. 2019.gadā  ir iegādāti 6 

robotu komplekti robotikas nodarbībām 3.-6. klašu skolēniem. 2020.gadā  ESF projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros saņemti 8 planšetdatori 

un 10 robotu komplekti pamatskolas skolēniem. 2020.gada decembrī no IZM saņemti 20 

portatīvie datori. Ārpusstundu pasākumiem ir iegādāts akustiskās sistēmas komplekts. 

Skolā ir pietiekams nodrošinājums ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām un ir 

interneta pieslēgums. Zilupes vidusskolā ir 59 datori (tai skaitā – 20 portatīvie datori ar 

datu uzkrājējiem un sensoriem dabaszinātņu kabinetiem), no tiem 36 mācību procesam; 4 

administrācijas vajadzībām, 19 skolotājiem un tehniskajām personālām. Nodrošināta 

licencēta programmatūra mācību vajadzībām un administratīvajam darbam. Skolā ir 

nodrošināts pastāvīgs un stabils interneta pieslēgums, iespējams izmantot bezvadu 

internetu. Datorklases un informācijas tehnoloģiju uzturēšanu un apkopi skolā nodrošina 

informātikas laborants. 100% skolas darbinieku un pedagogu apguvuši datorprasmes 

pašmācības ceļā vai apmeklējuši tālākizglītības programmas darbam ar modernajām 

informācijas tehnoloģijām.  

 Ārpus mācībām skolēni nodarbojas: sporta skolā, BJIC pulciņos, fakultatīvos. 

Skolas vīzija 

Zilupes  vidusskola – Zilupes  novada izglītības, kultūras un sporta centrs. 

Mūsdienīga, pārmaiņām atvērta un latviskām tradīcijām bagāta skola, ar drošu un radošu 

vidi, kurā strādā profesionāls un saprotošs pedagogs, izglītojas mērķtiecīgs, zinātkārs, 

atbildīgs izglītojamais, kurš ieinteresēts savu individuālo spēju attīstīšanā. Skolas vīzija ir 

iesaistīt mācībās, kas dod iespējas iedziļināties, un uzlabot sniegumu katram skolēnam.  
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Skolas misija 

Skola, kas pārmaiņu laikā mērķtiecīgi nodrošina kvalitatīvu izglītību un 

konkurētspējīgas, uz izaugsmi vērstas radošas, kulturālas un intelektuālas personības 

attīstību, rada priekšnoteikumus mūžizglītībai. 

 

Skolas vērtības:  

Atbildība  

Radošums 

Sadarbība  

 

Pamatmērķis 

Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši 

individuālajām spējām un interesēm, orientējoties uz viņa personīgo izaugsmi un ieviešot 

lietpratības pieeju izglītošanās procesā.  

 

Mācību darba prioritātes 2019./2020. mācību gadā: 

 

 sagatavoties jaunā mācību satura ieviešanai,  

 turpināt veidot individuālu pieeju izglītojamajiem, respektējot katra izglītojamā 

individuālās vajadzības, 

 darboties ar izglītojamo vecākiem vai citām personām, kas realizē aizgādību 

(turpmāk tekstā - vecāki) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošo 

darbu. 

 

Informācija par lielākajiem 2020.  gadā īstenotajiem projektiem, to īsa anotācija un 

rezultāti 

Sākot no 2017./2018. mācību gada  Zilupes vidusskola īstenoja vairākus projektus. 

ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros skolā tika izveidotas trīs 

mācīšanās grupas - sākumskolas grupa, pamatskolas grupa un vidusskolas grupa, kurās 

kopā strādā pedagogi un vadības pārstāvji. Skolā kopīgi tika izvirzīti mācību un mācīšanās 

mērķi, veikta atbilstoša plānošana, procesa uzraudzīšana un rezultātu analīze.  Iesaistoties 

projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā”, pedagogi realizēja individuālo un 

diferencēto pieeju efektīva mācību procesa nodrošināšanai gan izglītojamajiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, gan arī mācību procesā darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem.2020. 

mācību gadā izmēģinājām jaunas pieejas –mācību stundas pāros, blokos,  skolēnu dalījums 

grupās, starpdisciplinārā plānošana, skolotāju sadarbība mācību satura plānošanā, mācību 

satura plānojums, kas virzīts uz sasniedzamo rezultātu, stundas, projekti, sadarbība 

elektroniskajā vidē, tehnoloģiju izmantošanas iespēju apguve, biežākas āra nodarbības un 

mērķtiecīgas mācību ekskursijas, mērķtiecīgi karjeras izglītības pasākumi un materiālās 

bāzes papildināšana stundu darbam un mācību jomu skolotāju sadarbībai. 

No 2017./2018. mācību gada skola īsteno ESF projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes, nodrošinot individuālu pieeju, uzlabojot 

skolēnu mācību sasniegumus un veidojot interesi par STEM mācību priekšmetiem. 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbības mērķtiecīgi 

izmantotas izglītojamajiem ar grūtībām mācībās, kā arī talantīgākajiem skolēniem. Tika 
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piedāvātās individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā  sākumskolā (1.-4.kl.) un 

pamatskolā (5.-9.kl.), nodrošinot mācību darba diferenciāciju un sniedzot palīdzību 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām. 

Sākumskolēniem  pēc stundām tika piedāvātas praktiskās nodarbības „Vides 

pētnieki”, kuru laikā viņi padziļināja  dabaszinību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas un 

to praktisko pielietojumu, iepazīstot, pētot gan telpā, gan dabā. 

3.-4.kl. skolēni apmeklēja datorikas pulciņu, apgūstot datorikas pamatus. 4.-5.kl. 

skolēni pēc stundām apmeklēja pulciņu „Robotika”, kura laikā skolēni apguva prasmi 

izpaust savas domas tehniskajā jaunradē, orientēties tehnikas un zinātnes pasaules 

daudzveidībā, apzināties iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē, kā arī attīstīja 

savas zināšanas programmēšanā un robotikas pamatos.  

Vecāko klašu skolēniem tika piedāvāts pulciņš „Fizika ikdienā”, kura laikā bērni 

apguva mācību vielas teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.  

Skolēniem ar augstiem sasniegumiem tika nodrošinātas individuālās pedagoga 

konsultācijas dabaszinībās, padziļinot mācību stundās apgūtās zināšanas un to praktisku 

pielietojumu. 

2019./2020.mācību gadā projekta ietvaros tika nodrošinātas nodarbības pie 

psihologa sākumskolas skolēniem. 

Var secināt, ka mācību gada laikā, apmeklējot un piedaloties dažādās aktivitātēs un 

nodarbībās projekta ietvaros, audzēkņi pilnveidoja teorētiskās un praktiskās zināšanas 

fizikā, ķīmijā, matemātikā, ieguva padziļinātu izpratni par mūsdienīgu tehnoloģiju 

iespējām, šo iespēju izmantošanu dzīvē.  

No 2017./2018. mācību gada skola īsteno projektu “Karjeras atbalsts izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālās izglītībasiestādēs”.2019./2020. mācību gadā notika vairāki 

pasākumi karjeras izglītības jomā: 10. –12. klašu skolēniem tikšanās ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēkiem, RSU un RTU studentēm – skolas absolventēm, 

7.– 8.klašu skolēniem lekcijas-diskusijas „Mūsos katrā mājo ģēnijs ”, 9. klašu skolēniem 

notika mācību ekskursija uz SIA „ Latvijas maiznieks”, 10.–11. uz Valsts Robežsardzes 

koledžu, 7. un 9.klašu skolēniem uz Rēzeknes tehnikumu, sākumskolā notika 

meistarklases. Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti 14 skolēnu vecāki, kuri stāstīja 

par savām profesijām, organizēja mazas ekskursijas un paraugdemonstrējumus.  

Izglītojamie piedalījās ,,Ēnu dienās”, kas sniedz iespēju iepazīt darbu dažādos 

uzņēmumos, iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību reālās dzīves prasībām un 

piedāvājumam. 2020.gadā 7.-9. klases 5 skolēni „ēnoja” ugunsdzēsēju  darbu Zilupē un 

10.c klases skolniece vēroja radiologa, diagnosta darbu Rēzeknes slimnīcā. 2020.  gada 11. 

martā 10. klases skolniece piedalījās SIA GRINDEX projektā „Profesiju dienas 

skolēniem” un iepazina farmācijas industrijas profesijas. 

Attālinātās mācības laikā darbs karjeras izglītībā turpinājās. Notika karjeras 

jautājumu integrēšana mācību stundu saturā 1. – 4.klasēs, 5. – 8. klašu skolēniem 

informatīvais materiāls „Mācīšanas stili”, 9. – 12. klašu skolēnu anketēšana un 

informēšana par karjeras iespējām, skolēnu vecākiem piedāvāts informatīvais materiāls 

“Karjeras nozīme cilvēka dzīve”. 

 

Informācija par institūcijām, ar kurām ir spēkā esoši vai 2019./2020. mācību 

gadā  noslēgti sadarbības līgumi izglītības programmu īstenošanai 

 

 2019./2020. mācību gadā  tika noslēgti sadarbības līgumi izglītības programmu 

īstenošanai ar SIA „Uzdevumi.lv”, Biznesa augstskolu „Turība”, spēkā esošs  līgums ar 

Rēzeknes tehnikumu. 
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 Iestādes budžets tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, 

veidots, balstoties uz izvirzītajām iestādes prioritātēm un darbinieku pieprasījumam 

pamatdarbības nodrošināšanai. Iestādes finansēšana notiek no valsts un Zilupes novada 

pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Finansējums tiek izmantots iestādes uzturēšanai, 

izglītības programmu īstenošanai, materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, darbinieku 

atalgojumiem, sociālās apdrošināšanas iemaksām, vides labiekārtošanai. Piešķirtie finanšu 

resursi tiek izmantoti iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību 

likumīgi, efektīvi, racionāli un lietderīgi. Katru gadu tiek pārskatīts nodrošinājums ar 

mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, papildu valsts dotācijai arī Zilupes novada 

pašvaldība piešķir līdzekļus mācību materiālu iegādei. No domes līdzekļiem tiek 

izremontētas mācību telpas. Dome vienmēr atbalsta tieksmi uz mācībām: apmaksā kursus 

un seminārus skolotājiem. Bērnu izbraukumi uz olimpiādēm, konkursiem un sporta 

sacensībām arī ir  apmaksāti. Zilupes novada dome katru gadu apmaksā brīvpusdienas 

bērniem no trūcīgām ģimenēm, dāvina mācību piederumus pirmklasniekiem un nodrošina 

Ziemassvētku dāvanas. 2018.gadā tika apstiprināts Nolikums par Zilupes novada 

pašvaldības  stipendijām Zilupes vidusskolas skolēniem. 

Skolā tika realizētas programmas „Skolas auglis”, „Skolas piens”.  

Zilupes vidusskolā ir daudz labu tradīciju, skolas pedagoģiskais kolektīvs ir radošs,  

ar augstu kvalifikācijas līmeni, ko nepārtraukti paaugstina. Par to liecina augsts skolēnu 

zināšanu līmenis, kas tiek pārbaudīts eksāmenu laikā un mūsu skolas absolventu tālākās 

gaitās. 

Skolas kolektīvs lepojas ar to, ka mūsu skolas absolventi var konkurēt ar lielo un 

prestižo skolu absolventiem un sekmīgi studē Latvijas Universitātē, Medicīnas akadēmijā, 

Rīgas Ekonomikas augstskolā, Bruņoto spēku akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, 

kā arī ārzemēs. 

Īstenojot skolas mācību un audzināšanas programmu, pedagogi veido audzināšanas 

stundu saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes,  saikni ar reālo dzīvi, skolēnu intereses un 

vajadzības. Regulāri klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē mācību 

ekskursijas un nodarbības, kas notiek gan sadarbībā ar Zilupes pilsētas bibliotēku, Ludzas 

novadpētniecības muzeju, ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži”, Zilupes Tautas 

namu, Zilupes mūzikas un mākslu skolu un Bērnu un jauniešu interešu centru „Zilupe”. 

Skola nodrošina iespējas izglītojamiem piedalīties ražošanas, biznesa un komercstruktūru 

organizētajos projektos un konkursos. Skolai ir laba sadarbība ar SEB un Citadeles banku 

speciālistiem, kuri tiek aicināti uz skolu ar mācību semināriem par finanšu pratību. 

Mijoties mācību un audzināšanas darbam skolā tiek organizētas mācību priekšmetu 

nedēļas, mācību ekskursijas, Labo darbu nedēļas, sporta dienas, Skrējiens pa Zilupes 

pilsētas ielām, skolēnu talkas pilsētā un kapos.  

2020. gadā 4 skolēni un skolotāja ir piedalījusies „Debate Leader School 

2020/2021”. 

Skola veicina talantīgo skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un 

ārpusskolas aktivitātēs. Mācību priekšmetu pedagogi regulāri sagatavo skolēnus dalībai 

skolas, novada un valsts olimpiādēs.   

Zilupes vidusskolas skolēni piedalījušies reģiona un Valsts posmā olimpiādēs:  

 mājturības un tehnoloģijas olimpiāde  

 ekonomikas olimpiāde  

 Latvijas lingvistikas olimpiāde. 
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Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi saņem skolas un novada Atzinības rakstus, 

tiek apbalvoti mācību gada beigās, saskaņā ar Zilupes vidusskolas skolēnu mācību un 

interešu izglītības stimulēšanas reglamentu, godināti Zilupes novada svinīgajā pasākumā. 

Viens skolas absolvents saņēma Latvijas Simtgades stipendiju, 3 absolventi saņēma 

pateicības rakstus no Latgales plānošanas reģiona.  

Zilupes vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu vispārīgai attīstībai. Daudz 

skolas audzēkņu apmeklē Zilupes mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības 

nodaļas, kā arī aktīvi iesaistās BJIC “Zilupe” pulciņu darbā, nodarbojas Tautas nama 

Zilupes jauniešu tautas deju kolektīvā „Tracis”. 

Audzināšanas darbā liela uzmanība tika veltīta darbam ar vecākiem un skolēnu 

iesaistīšanai ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciņu darbībā. 

Daudzu gadu garumā izglītojamie veiksmīgi piedalījās Latvijas Dabas muzeja 

konkursā „Cielavas gudrības” konkursā ”Mans mazais pārgājiens”. Ar labiem 

panākumiem skolas skolēni piedalījās radošo darbu konkursā „ Neaizmirstule”, Latvijas 

izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā, konkursā „LVM BIOEKONOMIKAS 

SKOLA”, zīmējumu konkursos ”Mana valsts robeža”, „Mana dzimtene- zilo ezeru zeme”. 

Par izglītojamo individuālajiem un komandu sasniegumiem vienmēr tiek informēts 

skolas kolektīvs un sabiedrība, izmantojot novada mājas lapu, informācija tiek izvietota 

pie skolas ziņojumu dēļa. 

Skolas pasākumi un aktivitātes: „Pirmais septembris”, „Skolotāju diena”, 

„Tehnisko darbinieku diena”, fotoizstādes, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltīti pasākumi. Piedalīšanas Lielā talkā, Labo darbu nedēļā, 

Drošības nedēļā. 

Turpināta sadarbība ar zemessardzes darbiniekiem,  iepriecina tas fakts, ka palika 

ciešas saites ar robežsargiem.  

Astoto gadu  darbojas Jaunsargu vienība.  
 

Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs “Zilupe” 

 
 Interešu izglītībai ir svarīga loma bērnu un jauniešu izziņas interešu veidošanā un 

motivēšanā. Interešu izglītībai ir milzīgs pedagoģiskais potenciāls – tas ir līdzeklis radošas 

personības attīstībā. Interešu izglītība dod iespējas radīt veiksmes situācijas katram bērnam un 

jaunietim. Bērnu un jauniešu darbība dažādās interešu izglītības jomās stimulē personības 

pašrealizāciju un kreativitāti. 

 Interešu izglītību un to pieejamību īsteno Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs 

“Zilupe”, interešu izglītības programmās iesaistot bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam. 

       BJIC ir radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, 

modernā un estētiski sakoptā vidē kompetentu un kreatīvu pedagogu vadībā. 

 

   Mērķi: 

 veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē, atbalstot darbības, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos 

pilsētā; 

 izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu 

vecumam, interesēm un individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no 

vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 
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Uzdevumi: 

 nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un 

kultūras pasākumos; 

 sekmēt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu un 

pieejamību; 

 veicināt audzēkņu iesaistīšanos interešu izglītības programmās; 

 nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot audzēkņus 

mērķtiecīgai, radošai un praktiskai darbībai, karjeras vadības prasmju 

apgūšanai un sabiedriskajai līdzdalībai; 

 rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai Zilupes novada 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā; 

 radīt iespējas bērnu un jauniešu dalībai inovāciju attīstību veicinošās vides 

izglītības, tehniskās jaunrades, radošo industriju, mākslas programmās; 

 sniegt metodisko atbalstu pedagogiem interešu izglītības īstenošanā, nodrošinot 

profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (semināri, metodiskie 

materiāli, pieredzes apmaiņa, labās prakses popularizēšana u.c.) interešu 

izglītības pedagogiem; 

 popularizēt interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības izaugsmē 

un individuālo kompetenču pilnveidē; 

 veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un NVO interešu 

izglītība sistēmas pilnveidei un interešu izglītības pieejamībai; 

 veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences 

(zināšanas, prasmes, attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības 

pamatprasmes. 

Bērnu un jauniešu interešu centrs “Zilupe” īsteno valsts finansētas interešu 

izglītības programmas. 2020./2021. mācību gadā tika realizētas 

Vides interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

 Dabaszinātnes bērniem, 

 Mazpulki. 

 

        Kultūrizglītības interešu programmas šādos virzienos: 

 Mūzika, solo dziedāšana, 

 Jaukta vecuma kori, 

 Deja, 

 Mūsdienu deja, 

 Tautas deja, 

 Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, 

 Zīmēšana, gleznošana, 

 Veidošana no māla, 

 Pērļošana, 

 Rokdarbi, 

 Teātris. 

     Sporta interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

 Individuālie sporta veidi, 
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 Vingrošana; 

 Fitness, 

 Volejbols, 

 Florbols, 

 Futbols, 

 Basketbols, 

 Sporta dejas. 

   Tehniskā jaunrade šādos virzienos: 

 Datorapmācība, 

 Programmēšana. 

  Citas interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

 Retorikas māksla; 

 Debates; 

 Latgaliešu valoda. 

          Bērnu un jauniešu interešu centra audzēkņi aktīvi iesaistās novada rīkotajos 

pasākumos, novada un valsts nozīmes konkursos, sacensībās un skatēs, iegūstot godalgotas 

vietas un atzinības. 

 

      Bērnu un jauniešu interešu centrs “Zilupe” rīko ikgadējus pasākumus: 
 Sporta pasākumus, 

 Sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem, 

 Konkursus, 

 Radošo darbu izstādes; 

 Rokdarbu darbnīcas. 

 BJIC “Zilupe” 2021./2022. m. g. vīzija 

 
 Nodrošināt bērnu un jauniešu vajadzībām balstītu profesionālu, godprātīgu un 

atbildīgu interešu izglītību un audzināšanu. 

 Profesionāli darbinieki atbildīgi un godprātīgi veic izglītojošu mācību procesu, 

nodrošinot bērniem un jauniešiem pozitīvas emocijas un motivējošu attieksmi, attiecības, 

lai viņi izaugtu par patstāvīgām un atbildīgām personām. 

 Bērnu un jauniešu interešu centrs “Zilupe” 2020./2021. mācību gadā aktīvi 

sadarbojās ar visām novada organizācijām mācību procesa un aktivitāšu organizēšanā. 
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Zilupes novada pašvaldības finanšu darbības rezultāti 

Zilupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā, (EUR) 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumu 

struktūra 

2015.gada 

izpilde 

 

2016.gada 

izpilde 

 

2017.gada 

izpilde 

 

2018.gada 

izpilde 

 

2019.gada 

izpilde 

 

2020.gada 

izpilde 

 

IEŅĒMUMI       

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 

771 409 855 518 859 867 866 821 969 751 753 990 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

138 156 153 385 143 963 146 907 137 421 141 869 

Azartspēļu nodoklis - - - - 13 936 5 626 

Dabas resursu 

nodoklis 

x x x x x 3 101 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

16 161 124 152 717 676 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas 

2 966 2 884 2 697 2 772 3161 2 464 

Naudas sodi un 

sankcijas 

469 62 103 290 164 399 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

211 46 - - - 75 

Ieņēmumi no 

pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas un 

pārdošanas 

9 057 5 429 3 407 1 986 16 757 40 805 

Maksas 

pakalpojumi 

42 284 35 658 24 387 23 405 22 840 21 630 

Valsts budžeta 

transferti 

1 840 698 1 701 141 1 891 204 1 868 367 1 924 263 2 284 725 

Pašvaldību budžeta 

transferti 

55 927 66 620 79 872 98 355 93 214 101 074 

IEŅĒMUMI 

KOPĀ: 

2 861 193 2 820 904 3 005 624 3 009 055 3 182 224 3 356 434 



              ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS    

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

34 

Aizņēmuma 

saņemšana 

331 984 181 829 155 565 - - 566 351 

Saņemtie ziedojumi 

un dāvinājumi 

x x x x x 300 

Budžeta līdzekļu 

atlikums uz gada 

beigām 

218 345 204 846 176 481 267 775 677 732 398 435 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

 

Zilupes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā, (EUR) 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 

(EUR) 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

izdevumi pēc 

ekonomiskajām 

kategorijām 

2015.gada 

izpilde 

 

2016.gada 

izpilde 

 

2017.gada 

izpilde 

 

2018.gada 

izpilde 

 

2019.gada 

izpilde 

 

2020.gada 

izpilde 

 

IZDEVUMI       

Atalgojums 1 195 713 1 214 108 1 309 136 1 291 089 1 291 432 1 240 490 

Darba devēja 

VSAOI 

301 419 308 035 326 203 351 376 328 918 318 867 

Komandējumi un 

dienesta 

braucieni 

1 712 1 432 2 586 4 692 2 527 652 

Pakalpojumi 593 758 701 146 616 747 501 376 466 100 948 104 

Krājumi, 

materiāli 

171 049 155 074 156 398 153 333 149 209 154 503 

Izdevumi 

periodikas iegādei 

4 168 4 090 4 099 3 678 3 973 3 470 

Budžeta iestāžu 

nodokļu 

maksājumi 

127 147 157 337 1 001 929 

Procentu 

izdevumi 

22 615 20 265 17 989 15 400 2 158 2 456 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti 

191 578 203 520 212 758 202 180 202 387 228 137 
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Transferti, 

uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 

68 306 76 770 64 074 70 261 50 336 58 857 

Kapitālie 

izdevumi 

367 798 252 064 367 279 182 048 176 324 1 101 614 

IZDEVUMI 

KOPĀ: 

2 918 243 2 936 651 3 077 426 2 775 770 2 674 365 4 058 079 

Aizņēmumu 

atmaksa 

72 959 79 581 102 783 141 991 160 425 144 303 

Kapitālsabiedrību 

pamatkapitāla 

palielināšana 

302 314 - 9 345 - - - 

Izdevumi kopā ar 

aizņēmumu 

atmaksu un 

pamatkapitāla 

palielināšanu 

3 293 516 3 016 232 3 189 554 2 917 761 2 834 790 4 202 382 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 

(EUR) 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

izdevumi pēc 

valdības 

funkcijām 

2015.gada 

izpilde 

 

2016.gada 

izpilde 

 

2017.gada 

izpilde 

 

2018.gada 

izpilde 

 

2019.gada 

izpilde 

 

2020.gada 

izpilde 

 

IZDEVUMI       

Vispārējie 

valdības dienesti 

500 041 434 794 430 350 451 458 432 028 442 445 

Ekonomiskā 

darbība 

131 707 153 791 177 021 177 768 178 650 184 430 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

523 452 600 856 603 701 391 374 348 784 1 718 235 

Veselība 47 091 14 118 7 625 6 219 9 365 10 084 

Kultūra, sports 

un reliģija 

191 601 209 735 267 527 186 136 190 919 207 537 
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Izglītība 1 266 964 1 261 070 1 323 073 1 281 460 1 220 337 1 178 170 

Sociālā 

aizsardzība 

257 387 262 287 268 129 281 355 294 282 317 178 

IZDEVUMI 

KOPĀ: 

2 918 243 2 936 651 3 077 426 2 775 770 2 674 365 4 058 079 

Aizņēmumu 

atmaksa 

72 959 79 581 102 783 141 991 160 425 144 303 

Kapitālsabiedrību 

pamatkapitāla 

palielināšana 

302 314 - 9 345 - - - 

Izdevumi kopā ar 

aizņēmumu 

atmaksu un 

pamatkapitāla 

palielināšanu 

3 293 516 3 016 232 3 189 554 2 917 761  2 834 790 4 202 382 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

       

 

  Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra 2015 - 2019.gadā, 

(EUR) 

Rādītāji 2015.gada 

Izpilde 

 

2016.gada 

Izpilde 

 

2017.gada 

Izpilde 

 

2018.gada 

Izpilde 

 

2019.gada 

Izpilde 

 

IEŅĒMUMI      

Dabas resursu 

nodoklis 

2 973 3 292 3 394 4 861 5 193 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības 

un īpašuma 

- - - - - 

Transferti (autoceļu 

fondam) 

122 525 132 185 132 185 136 027 138 084 

KOPĀ IEŅĒMUMI 125 498 135 477 135 579 140 888 143 277 

IZDEVUMI pēc 

valdības funkcijām 

     

Vispārējie valdības 

dienesti 

13 - - - - 

Vides aizsardzība 1 820 2 730 4 585 4 672 5 003 
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Pašvaldību 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

233 974 112 428 144 207 138 955 81 935 

KOPĀ IZDEVUMI 235 807 115 158 148 792 143 627 86 938 

Līdzekļu atlikums 

uz gada beigām 

1 817 22 136 8 923 6 184 *** 

Saņemtie 

ziedojumu un 

dāvinājumu līdzekļi 

- - 200 677 1 300 

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

līdzekļu atlikums 

1 275 0 0 0 0 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

*** Pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta atlikums 62 523 euro vērtībā iekļauts 

pašvaldības pamatbudžetā pamatojoties uz likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un 

finanšu vadību” 3.pantā iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti 

sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. 

 

Informācija par Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta izpildi 2020. 

gadā 

 
Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 

 

Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2020. gadā sastādīja 3 356 734 euro, 

kas ir par 29 933 euro vai 0.9 % vairāk kā 2019.gadā (3 326 801 euro). Ieņēmumu plāns 

izpildīts par 99.96%. 

2020.gada beigās naudas līdzekļu atlikums sastāda ir 398 435 euro, 2019.gada beigās tas 

bija 677 732 euro. 

No pašvaldības kopbudžeta ieņēmumiem, nodokļu ieņēmumi sastādīja  ievērojamu daļu – 

26.95% (904 586 euro). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 22.46% (753 990 euro), plāns 

izpildīts par 101.5%, plāna pārsniegums sastāda 11 141 euro, salīdzinot ar 2019.gada 

izpildi, iedzīvotāju ienākuma ieņēmumi samazinājās par 22.25% ( 215 764 euro). 

Nekustamā īpašuma nodoklis sastāda 4.23% (141 869 euro) no kopējiem ieņēmumiem, 

plāns izpildīts par 107.07% un tas ir par 4 448 euro vairāk kā 2019.gadā. Pārskata periodā 

iekasēts azartspēļu nodoklis 5 626 euro, kas sastāda 0.17% no kopējiem ieņēmumiem, 

iepriekšējā periodā ieņēmumu no šī nodokļa sastādīja 13 936 euro. Samazinājums ir 

saistīts ar nedrošu epidemioloģisko situāciju valstī. Dabas resursu nodokļa maksājumi 

samazinājās par 2 092 euro, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, un sastādīja 2020.gadā 3 101 

euro ( 2019.gadā 5 193 euro). Plāna izpilde sastāda 62.02%.  

 

Nenodokļu ieņēmumi Zilupes novadā 2020.gadā ( 44 419 euro) palielinājās par 23 620 

euro salīdzinot ar  2019.gadu (20 799 euro), plāna izpilde sastāda 98.1%. Nenodokļu 

ieņēmumos ietilpst ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība (399 euro), kas, 
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salīdzinot ar 2019.gadu ir palielinājušies par 235 euro. Pašvaldība pārskata gadā aktīvi 

nodarbojās ar īpašuma atsavināšanu. Ieņēmumi, kas gūti no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas un iznomāšanas, sastāda 40 805 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu 

ievērojami palielinājās par 24 048 euro.   Ieņēmumi  no valsts un pašvaldību nodevām (2 

464 euro), salīdzinot ar 2019.gadu (3 161 euro), samazinājās par 697 euro. Ievērojamu 

daļu no ieņēmumu samazinājuma sastāda valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās. 

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības kopbudžetā sastāda 

0.64%. 2020.gadā minētie ieņēmumi Zilupes novadā sastādīja 21630 euro, kas ir vienā 

līmenī ar iepriekšējo periodu (22 840 euro). Maksājumi par izglītības pakalpojumiem 

sastāda 2 710 euro (vecāku līdzfinansējums Zilupes mūzikas un mākslu skolā, sakarā ar 

pasludināto ārkārtas situāciju valstī, daļēji atcelta vecāku maksa), ieņēmumi par zemes 

nomu – 9 271 euro, ieņēmumi par telpu nomu – 8 460 euro. Ieņēmumu plāns izpildīts par 

94.66%.  

Zilupes novada pašvaldības kopbudžetā 71.08% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja 

transferti –  2 385 799 euro, kas ir par 230 238 euro vairāk kā 2019.gadā (2 155 561 

euro). Šo ieņēmumu izpilde sastādīja  99.89 %. Valsts budžeta transferti sastāda 2 284 725 

euro, t.sk. dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 246 324  euro, 

ieņēmumu izpilde ir 99.94% no plānotā, t.i. plāns neizpildīts par 754 euro. Pārskata gadā 

saņemts Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ELFLA projektu realizācijai un ESF 

līdzfinansējums izglītības iestāžu projektu realizācijai – 106 934 euro kopsummā. 

Ieņēmumi no transfertiem starp pašvaldību struktūrām sastāda 101 074 euro (iepriekšējā 

pārskata periodā – 93 214 euro). Pārskata gadā palielinājās uzturēšanas izmaksas par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi 

2020.gadā sastādīja 146 004 euro, kas ir par 7 920 euro (5.74%) vairāk kā pērn (138 084 

euro). 

 1.grafiks Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā, (%)      
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2.1.Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta izdevumi 

 

2020.gadā  no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 17 budžeta 

iestādes, Bāriņtiesa, Sociālais dienests un Dzimtsarakstu nodaļa. Zilupes novada 

kopbudžeta izdevumi sastāda 4 058 079 euro, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu 

(2 762 603 euro), palielinājums sastāda 1 295 476 euro, t.i. 46.89%. Palielinājums ir 

saistīts ar pašvaldības pamatkapitāla veidošanu. 

 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2020.gadā izlietoti sekojoši: 

uzturēšanas izdevumi – 72.85%, t.i. 2 956 465 euro  (2019.gadā 93.6%, t.i. 2 587 779 

euro) un  kapitālie izdevumi- 27.15%, t.i. 1 101 614 euro  (2019.gadā 6.4% , t.i. 176 824 

euro). 

 Ievērojamu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai- 29.03 %, kas 

izpildīti par 92.14 % un sastāda 1 178 170 euro, kas ir par 42 167 euro, t.i.  4.46% mazāk 

kā 2019.gadā (1 220 337 euro). 2020.gada samazinājās valsts mērķdotācijas apjoms 

izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam. Zilupes vidusskolā samazinājās izdevumi par 

siltumenerģiju par 18 762 euro. No pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem uzturēta 

Zilupes vidusskola, Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde, Zilupes bērnu un jauniešu 

izglītības centrs, Zilupes mūzikas un mākslas skola.  Pārskata gadā veikts Zilupes 

pirmsskolas izglītības iestādes telpu iekšējais kosmētiskais remonts un fasādes atjaunošana 

– 38 126 euro. Zilupes vidusskolā pārskata gadā tiek realizēti dažādi izglītības ESF 

projekti un pasākums “Latvijas skolas soma”. 

 

 Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2020.gadā sastāda 442 445 euro, kas ir vairāk kā 

pērn par 2.4% vai 10 417 euro ( 2019.gadā – 432 028 euro). Samazinājās transfertu 

0.09%

0.01%

0.17%

22.46%

4.23%

1.32%

0.64%

71.08%

Dabas resursu nodoklis

Ziedojumi un dāvinājumi

Azartspēļu nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Transferti
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maksājumu apjoms citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

par 4.14% vai 2 047 euro. Pārskata gadā pašvaldība pārskaitīja LR Izglītības ministrijai 

iepriekšējos periodos neizlietoto mērķdotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klasēs. 

Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 91.92 %, un to īpatsvars ir 10.9 % no kopējiem 

izdevumiem. Sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” iekļauti izdevumi pašvaldības centrālās 

administrācijas, Pasienes un Lauderu pagasta pārvalžu, centralizētās grāmatvedības 

uzturēšanai, novada vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai, Klientu apkalpošanas 

centra uzturēšanai, pašvaldības ņemto aizņēmumu procentu atmaksai, kā arī norēķiniem 

par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 42.34 % no kopējiem izdevumiem, 

izpildīti par 92.18 % un sastāda 1 718 235  euro, kas ir par 1 287 516  euro, t.i. 298.92% 

vairāk kā 2019.gadā (430 719 euro). Palielinājās izdevumi novada teritorijas 

apsaimniekošanai un labiekārtošanai, 2020. gadā tās sastāda 112 987  euro (iepriekšējā 

gadā – 32 338 euro). Pārskata periodā rekonstruēti trotuāra celiņi Brīvības ielā – 45 617 

euro. Realizēts ELFLA projekts, veikta ceļa Pasiene – Grišina-Katalova pārbūve, kopējās 

projekta izmaksas sastāda 1 001 049 euro. Pārskata gadā pašvaldība saņēma aizņēmumu 

Valsts kasē projekta realizācijai 477 000 euro.  ELFLA projekta ietvaros uzbūvēts 

stāvlaukums Tautas ielā,2, kopējās izmaksas sastāda 52 857 euro.  

Autoceļu fonda līdzekļi izlietoti  par 99.0 % no plānotajiem un tie sastāda 205 600  euro 

(2019.gadā 81 935 euro). Pārskata gadā autoceļu fonda līdzekļi izlietoti ikdienas 

uzturēšanai un ceļu seguma atjaunošanai (Priežu, Sporta un Meža ielas Zilupes pilsētā). 

Papildus pašvaldība ieguldīja arī budžeta līdzekļus Stacijas un Liepu ielas seguma 

atjaunošanai, saņemot aizņēmumu Valsts kasē 89 351 euro. 

 

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 184 430 euro, kas ir par 5 780 euro vai 3.24% 

vairāk kā iepriekšējā periodā ( 178 650 euro).  Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 

4.55 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 84.28%. Sadaļā “Ekonomiskā darbība” 

iekļauti izdevumi novada iedzīvotāju un skolēnu nodarbinātības pasākumiem un transporta 

uzturēšanai. Pārskata gadā palielinājās iedzīvotāju skaits, iesaistīto nodarbinātības 

pasākumos, ar to arī palielinājās izmaksāto bezdarbnieku stipendiju apjoms un sastāda 

95 576 euro (2019.gadā - 73 091 euro). 2020.gadā samazinājās skolēnu pārvadājumu 

apjoms, jo mācību process notika attālināti, ar to samazinājās arī skolēnu autobusu 

uzturēšanas izmaksas: degvielai – par 10 922 euro, remontam – par 8 276 euro. 

 

Veselības iestāžu uzturēšanai izlietoti 10 084 euro, kas ir par 719 euro, t.i. 7.68% vairāk 

kā 2019. gadā (9 365 euro). Pārskata gadā palielinājās izdevumi ārsta palīga atlīdzībai 

(mērķdotācija no Nacionālā veselības dienesta). Veselības iestāžu izdevumi sastādīja 

0.25% no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 92.07%. 

  

2.grafiks Zilupes novada pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 2020.gadā, (%) 
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Sociālai aizsardzībai 2020.gadā izlietoti 317 178  euro, kas ir par 22 896 euro jeb 

par 7.78% vairāk kā 2019.gadā (294 282 euro). Pārskata gadā palielinājās izdevumi 

asistentu pakalpojumu nodrošināšanai (2020.gadā – 39 646 euro , 2019.gadā - 22 397 

euro) un sociālo garantiju apjoms bāreņiem un audžuģimenēm (2020.gadā - 31 090 euro , 

2019.gadā - 22 295 euro) . Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 7.82% no kopējiem 

izdevumiem un  izpildīti par 91.53%.  

 

Atpūtai, kultūrai, reliģijai un sportam izlietoti 207 537 euro, kas ir par 16 618 

euro, t.i. par 8.7 % vairāk kā 2019.gadā (190 919 euro). Pārskata gadā veikti remontdarbi 

un teritorijas labiekārtošanas darbi, palielinājās izdevumi Zilupes pilsētas tautas nama 

uzturēšanai (darbinieku atlīdzība). Izdevumi kultūrai sastādīja 5.11% no kopējiem 

izdevumiem un izpildīti par 80.71%. Sadaļā “Kultūra” tiek uzskaitīti izdevumi novada 

kultūras namu un bibliotēku uzturēšanai, kultūras un sporta pasākumiem. 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi no dažādām juridiskām un fiziskām 

personām 300 euro, iepriekšējā periodā tie sastādīja 1 300 euro. 

 

Finanšu pārskati 

Informācija par prasībām, (EUR) 

Konta 

Nr. 

Posteņa 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

 

bruto 

 

Vērtības 

samazināj

 

neto(1.-2.) 

 

bruto 

 

izveidotie 

uzkrājumi 

 

neto(4.-5.) 

Izglītība, 29.03%

Kultūra un sports, 
5.11%

Veselība, 0.25%

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana, 
42.34%

Ekonomiskā darbība, 
4.55%

Vispārējie valdības 
dienesti, 10.90%

Sociālā aizsardzība, 
7.82%
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ums (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 

1400 
Ilgtermiņa 

prasības 

7 155  7 155 10 350  10 350 

2300 
Īstermiņa 

prasības 

83 804 -429 83 375 88 092 -548 87 544 

2310 

Prasības pret 

pircējiem un 

pasūtītājiem 

3 886 -429 3 457 4 597 -548 4 049 

2340 
Prasības par 

nodokļiem 

32 285  32 285 35 284  35 284 

2341 

Prasības par 

nekustamā 

īpašuma 

nodokli 

18 829  18 829 20 642  20 642 

2342 

Prasības par 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokli 

13 456  13 456 14 642  14 642 

2360 
Uzkrātie 

ieņēmumi 

32 694  32 694 21 800  21 800 

2380 

Prasības  

pret 

personālu 

-  - 91  91 

2390 
Pārējās 

prasības  

14 939  14 939 26 320  26 320 

 

Pārskats par saistībām, (EUR) 

Konta 

Nr. 
Posteņa nosaukums 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

 

Pārskata 

perioda 

sākumā  

5000 SAISTĪBAS 1 745 832 1 251 243 

5100 Ilgtermiņa saistības  1 255 759 839 191 

5119 Ilgtermiņa aizņēmumi  1 255 759 839 191 



              ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS    

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

43 

5200-

5900 
Īstermiņa saistības 490 073 412 052 

5210 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 
151 277 145 425 

5216 
Uzkrātās saistības par procentu un citiem 

maksājumiem 
1 494 1 122 

5219 Īstermiņa aizņēmumi  149 783 144 303 

5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem  
44 948 33 921 

5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 44 558 33 921 

5316 Īstermiņa saistības par operatīvo nomu 390 - 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības  47 121 53 834 

5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 31 428 36 393 

5422 
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un 

sociālās apdrošināšanas maksājumiem 
7 526 8 709 

5424 
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
8 167 8 732 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus)  
52 928 37 640 

5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 52 522 37 623 

5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas 406 17 

5700/5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi  45 617 30 532 

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12 864 7 958 

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 32 753 21 321 

5723 Pievienotās vērtības nodoklis 0 1 253 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 12 290 6 492 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa 

maksājumi un transferti 
135 892 104 208 

5911 Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem 159 392 

5919  Citi nākamo periodu ieņēmumi 1 692 1 591 

5931 

Saņemtie transferti ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu palīdzības finansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

107 011 13 596 

5932 Citi transferti 27 030 88 629 
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Pārskats par aizņēmumiem,(EUR) 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšan

as datums  

 

Atmaksas    

termiņš 

Valūt

as 

apzī

mēju

ms 

Aizņēm

uma 

līguma 

summa  

 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

 

Valsts 

kase 

Asfaltbetona 

seguma 

atjaunošanai 

09.09.2008 20.08.2033 EUR 355 718 197 574 183 198 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

realizācijai 

„Zilupes pilsētas 

ielu un 

apgaismojuma 

rekonstrukcija” 

26.08.2010. 20.08.2020. EUR 373 262 29 439 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

„Zilupes pilsētas 

stadiona 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

11.08.2011. 20.07.2021. EUR 163 235 30 864 13 215 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

„Zilupes pilsētas 

tautas nama 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

31.10.2012. 20.10.2022. EUR 258 911 78 275 52 469 

Valsts 

kase 

KPFI projekta 

“Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisijas 

samazināšanai 

Zilupes MMS ēkā 

Tautas ielā,2” 

īstenošanai 

19.05.2014. 20.04.2024. EUR 92 673 43 902 34 146 

Valsts 

kase 

Pasākuma 

“Zilupes 

vidusskolas 

vienkāršotā 

renovācija” 

realizācija 

19.11.2014. 20.11.2029. EUR 95 497 63 680 57 312 

Valsts 

kase 

SIA “Zilupes 

LTD” 
13.02.2015. 20.02.2035. EUR 294 614 233 447 218 139 
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pamatkapitāla 

palielināšana KF 

projekta 

“Ūdenssaimniecīb

as pakalpojumu 

attīstība Zilupē” 

īstenošanai 

Valsts 

kase 

Projekta “Zilupes 

pilsētas 

tranzītielas –

Brīvības ielas 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

22.09.2015. 20.09.2030. EUR 37 370 27 262 24 725 

Valsts 

kase 

Projekta “Zilupes 

vidusskolas 

stadiona 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

27.07.2016. 20.07.2031. EUR 83 258 66 364 60 716 

Valsts 

kase 

Prioritārā 

investīciju 

projekta “Zilupes 

tirgus laukuma 

izbūve” 

īstenošanai 

27.07.2016. 20.07.2031. EUR 98 571 78 537 71 853 

Valsts 

kase 

Prioritārā 

investīciju 

projekta “Parka 

pie strūklakas 

labiekārtošana” 

īstenošanai 

28.06.2017. 20.06.2032. EUR 155 565 134 150 123 418 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

“Lauku grants 

ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības 

attīstībai Zilupes 

novadā” 

īstenošanai 

13.03.2020. 20.02.2035. EUR 477 000 - 477 000 

Valsts 

kase 

Projekta “Zilupes 

pilsētas Stacijas 

ielas un Liepu 

ielas seguma 

atjaunošanas 

projekts” 

07.12.2020. 20.11.2035. EUR 89 351 - 89 351 
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Pārskats par galvojumiem,(EUR) 

 

Zilupes novada pašvaldības budžets 2021.gadam 

Zilupes novada pašvaldības 2021.g.28. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par Zilupes 

novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (prot.nr.1,1.&) 

 
Rādītāji 2021.gada plāns, EUR 

Pamatbudžeta ieņēmumi  

Nodokļu ieņēmumi 864 514 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 719 042 

Nekustamā īpašuma nodoklis 137 300 

Dabas resursu nodoklis 3 000 

Azartspēļu nodoklis 5 172 

Nenodokļu ieņēmumi 9 163 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 490 

Valsts (pašvaldību)nodevas 3 000 

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 400 

Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 5273 

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 21 520 

Transferti 2 269 734 

Valsts budžeta transferti 2 194 832 

Pašvaldību budžetu transferti 74 902 

īstenošanai 

Kopā x x x x 
2 138 

649 

983 494 1 405 

542 

Aizdevējs Mērķis 

 

 

Aizņēm

ējs 

Līguma 

parakstīša

nas datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Valū

tas 

apzī

mēju

ms 

Aizņēmu

ma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

 

Finanšu 

ministrija 

KF projekta "Sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales 

reģionā" realizācija 

 

     SIA 

"ALAA

S” 

13.11.2006 13.11.2026 EUR 
 

32 322 

 

 

13 126 

 

 

11 250 

Valsts 

kase 

KF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Zilupē” īstenošanai 

 

SIA 

“Zilupes 

LTD” 

19.06.2015. 20.06.2035 EUR 494 412 

 

 

317 926 

 

 

317 926 

Kopā x x x x x 526 734 331 052 329 176 
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Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 398 135 

Aizņēmumu saņemšana 0 

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu un 

saņemtajiem aizdevumiem 

3 563 066 

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 3 413 283 

Vispārējie valdības dienesti 524 018 

Ekonomiskā darbība 1 240 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 783 528 

Veselība 13 041 

Atpūta, kultūra un reliģija 343 753 

Izglītība 1 307 285 

Sociālā aizsardzība 440 418 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām 0 

Aizņēmumu atmaksa 149 783 

Kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielinājums 0 

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un pamatkapitāla 

palielinājumu 

3 563 066 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 31.12.2019.g., uzskaites (atlikusī ) 

vērtība, EUR 

31.12.2020.g., uzskaites (atlikusī ) 

vērtība, EUR 

Nedzīvojamo ēku vērtība 1 641 365 1 601 011 

Transporta būvju vērtība 321 232 1 337 560 

Zemes vērtība 864 576 462 807 

Inženierbūves 399 546 380 657 

Pārējo celtņu un būvju vērtība 597 285 526 415 

Turējumā nodotā zeme 12 584 12 518 

Turējumā nodotās būves 269 698 245 242 

Ieguldījuma īpašumi (zeme) 137 173 523 775 

Ieguldījuma īpašumi (būves) 36 181 33 918 

Kopā 4 279 640 5 123 903 
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6 .grafiks Pašvaldības zemes sadalījums pa lietošanas veidiem uz 01.01.2021. 

Informācijas avots: www.vzd.gov.lv 

 

Pašvaldības kapitāla vērtības raksturojums, (EUR) 

Zilupes novada pašvaldībai ir sekojošie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 

Nr. 

p.k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2018. 

 

Ieguldījums 

uz 31.12.2019. 

 

Izmaiņas 

(+,-) 

 

Ieguldījums uz 

31.12.2020. 

 

Līdzdalības 

daļa 

pamatkapitālā

, % 

1. SIA „Zilupes LTD” 282 001 262 445 - 262 445 100 

2. SIA „Zilupes 

veselības un 

sociālās aprūpes 

centrs” 

96 771 106 166 +19 636 125 802 100 

3 SIA „Bidrija” 4 922 3 413 (1 135) 2 278 100 

4. SIA „ALAAS” 16 567 16 567 - 16 567 3.26 

5. SIA „Ludzas  

tūrisma aģentūra” 

1 988 1 988 - 1 988 12.96 

 Kopā:   402 249 390 579 x 409 080 x 

 

30.64%

56.32%

2.43%
2.59%

2.05%1.27%
2.09%

2.61%

LIZ

Meži

Krūmāji

Purvi

Ūdens objektu zeme

Ēkas un pagalmi

Ceļi

Pērējās zemes
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Kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2020.gadā : 

1) SIA „Zilupes LTD” – uz 01.05.2021.gada finanšu pārskats nav iesniegts 

2)SIA „Zilupes veselības un aprūpes centrs”- 19 636 peļņa  EUR. 

3)SIA „Bidrija” – zaudējumi (1 135) EUR. 

 

Pašvaldībā veiktie  pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā  

2020.gadā turpinājās novada attīstības projektu realizācija  

 

Projekta 

nosaukums 

Darbi Kopējās 

projekta 

izmaksas, EUR 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Fonda 

finansējums, 

EUR 

Valsts 

finansējums, 

EUR 

ELFLA 

projekts nr.19-

01-A00702-

000047 “Lauku 

grants ceļu 

pārbūve 

uzņēmējdarbīb

as attīstībai 

Zilupes novadā 

Zilupes novada 

Pasienes 

pagasta PA3 

Pasiene-

Grišina- 

Katalova lauku 

grants ceļa 

 pārbūve 

982 827 552 827 430 000 

 

- 

ELFLA 

projekts nr.19-

01-AL34-

A019.2201-

000011 

“Automašīnu 

stāvvietas 

laukuma 

izbūve Tautas 

ielā,1 Zilupē” 

Autostāvvietas 

būvniecība 

Tautas ielā 1, 

Zilupē 

52 857 10 322 42 535 - 

Projekts 

nr.LV-RU-009 

“No hobija un 

biznesu – 

uzņēmējdarbīb

as attīstības 

Latvijas-

Krievijas 

pierobežas 

teritorijā” 

Atpūtas vietas 

aprīkojuma 

iegāde (teltis,   

galdi, soliņi,  

 grili un cits) 

17 778 1 778 15 111 889 
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Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos  

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.10.2009. 

 tika atbalstīts uzaicinājums par iestāšanos biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”. Biedrības 

 darbības mērķis ir Latvijas pierobežas pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība  

Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu kopēju stratēģiju pierobežas reģionu sadarbībā, ekonomiskā 

 un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu 

 pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības sniegšanā.  Pašvaldībai noslēgti sadarbības līgumi ar 

 Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala pilsētām Toločina un Šarkovščina.  

2017.gadā Zilupes, Ciblas, Kārsavas un Ludzas novada pašvaldības noslēdza partnerības līgumu 

 ar Aues apvienoto pašvaldību (Samtgemeinde Aue) Lejassaksijā Vācijā ar mērķi veicināt un 

 attīstīt valstu pilsoniskās sadraudzības un sadarbības attiecības. Šī sadarbība paredz abpusēju 

 attiecību veidošanas dažādību un pieejamību visiem iedzīvotājiem, veicinot valstu iedzīvotāju  

 tikšanos un draudzības saišu stiprināšanu. 2019.gadā programmas Latvijas – Krievijas pārrobežu 

 sadarbības programma 2014- 2020. gadam ietvaros ir uzsākts projekts „No hobija uz biznesu – 

 uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”. Projekta īstenošanas laiks 

 01.07.2019.-30.06.2021. Projekta vadošais partneris Valkas novada dome.  

 

Pasākumi iedzīvotāju informēšanai  

Iedzīvotāju ērtībai Zilupes novada pašvaldības administratīvajā ēkā un Zilupes pilsētas Brīvības 

 ielā, kā arī pagastu pārvaldes ēkās ir izveidoti informatīvie stendi, kur regulāri tika izvietota  

informācija par aktuāliem un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, pasākumiem, domes darba 

 kārtību u.c. aktualitātes. Zilupes pilsētas Tautas namā var iepazīties ar foto ekspozīcijām par  

 svarīgākajiem notikumiem novada kultūras un saimniecības dzīvē. Iedzīvotāju informēšana par 

 aktualitātēm notiek ar laikraksta „Ludzas Zeme” starpniecību. Aktuālā informācija pieejama arī  

pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv , kas tika būtiski atjaunota un papildināta ar informāciju un  

pievilcīgu vizuālo noformējumu. Pašvaldības mājas lapā ir ievietota informācija par pašvaldības 

 iepirkumiem, pieņemtajiem domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, pašvaldības budžetu  

u.c. No 2011.gada februāra mēneša tiek izdots bezmaksas pašvaldības informatīvais izdevums  

„Zilupes novada vēstis”. Iedzīvotāju, iebraucēju, tūristu informēšanai tiek izmantots publiski 

 pieejams informatīvs āra LED ekrāns. 

 Komunikācija notiek arī izmantojot domes e-pastu : dome@zilupe.lv 
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Saīsinājumu skaidrojums 

CSDD - Ceļu satiksmes drošības direkcija 

ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ES – Eiropas Savienība 

ESF –Eiropas Sociālais Fonds 

EUR –euro ( valūtas apzīmējums) 

GMI – garantētais minimālais ienākums 

IP – izglītības programma 

KF – Kohēzijas fonds 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LDC – Lauksaimniecības datu centrs 

LEADER – pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru kabinets 

NĪN – nekustamā īpašuma nodoklis 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SOPA – pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēma 

VAS – Valsts akciju sabiedrība 

VDEAK – veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

WI FI – (Wireless Fidelity – angļu v.) bezvadu sakari 

Zilupes MMS – Zilupes mūzikas un mākslas skola 
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Domes lēmums par 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
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Neatkarīga zvērinātā revidenta ziņojums par 2020.g.finanšu pārskata revīziju 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks 

 
Nr. ZNP-20-10/RZ 

 
 

Zilupes novada pašvaldības domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Zilupes novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā 

gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 

31. decembrī; 

o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 
aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Zilupes 
novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”. 
Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, 
kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība 

par finanšu pārskata revīziju”. 
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 
standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa 

(tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā 
iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata 
revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā 
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) 

noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju 
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 
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Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 

pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma 
sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, 
to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no 
mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas 

neatbilstības. 
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni 
par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 

neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi 
apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu 

revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 
informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par 

finanšu pārskatu 
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata 

par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja 
vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu 
pārskata sagatavošanas pārraudzību. 
 

 
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 
revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 

pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par 
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus 
spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu 

dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un 
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atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas 

radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, 
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu 
par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības 
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību 

un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 

pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, 
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

o izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā 

pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā 
esošos darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu 

finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi 
par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā 
atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 

plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā 
par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

 

Biruta Novika  

Valdes locekle 

atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@nexia.lv 
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