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Godātie publiskā pārskata lasītāji! 
 

      Mūsu pilsēta ir Latvijas Austrumu vārti. 

Tās ģerbonī iezīmēta atslēga, kas atver durvis 

uz Latviju. Zilupe - tā ir maza, klusa un 

savdabīga pilsēta ar siltu sirdi, draudzīga un 

atvērta visiem, kura arī šodien pierāda savu 

dzīvotspēju. 

       Novada pašvaldība dara visu iespējamo, 

lai radītu labvēlīgāku vidi iedzīvotājiem un 

viesiem. Mēs ļoti cenšamies, lai viesošanās mūsu novadā rada patīkamākus iespaidus 

tūristiem. 

       Katrs gads ienes kaut ko jaunu mūsu pilsētas izskatā. Tāpēc ar katru gadu Zilupe 

mainās, gluži kā cilvēks. Mainās un lepojas ar savām ievērojamākajām vietām un 

sasniegumiem. 

       Zilupes novads ir atvērts sadarbības partneriem, uzņēmējiem, visiem aktīvajiem 

cilvēkiem, kas nāk pie mums ar jaunām idejām, lai kopīgiem spēkiem padarītu mūsu 

dzimto pusi vēl plaukstošāku. 

       Novēlu ikdienā saskatīt labo, dāvāt prieku citiem un optimistiski raudzīties nākotnē! 

 

Par Zilupes novada pašvaldības 2012.gadā veiktajiem pasākumiem 

 

           2012.gadā tika realizēti sekojoši  ES struktūrfondu projekti: ELFLA projekti 

„Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija”, ESF projekts „Pedagogu konkurentspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, ERAF projekts „Zilupes 

vidusskolas informatizācija” un „Pasienes pamatskolas informatizācija”, ESF projekts 

„Savu rītdienu veidosim šodien”, LEADER projekti „Bērnu rotaļu laukumu izveide”, 

„Jauniešu aktīvas atpūtas laukuma izveide Zilupē”, „Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai Zilupes novadā”. Pārskata 

gadā izstrādāta Zilupes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Pašvaldība 

ieguldīja budžeta līdzekļus arī infrastruktūras attīstībā, piemēram, 2012.gadā rekonstruēts 
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ielu apgaismojums Zilupes pilsētā un Pasienes pagastā, rekonstruēts trotuārs Zilupes 

pilsētā, veikts iekšējais kosmētiskais remonts Zilupes vidusskolā. 

         Autoceļu fonda līdzekļi 2012.gadā izlietoti novada ielu un ceļu remontam un 

ikdienas uzturēšanai Ls 38 351. 

         Zilupes novada pašvaldība saņēma 2012.gadā aizņēmumu Valsts kasē ELFLA 

projekta „Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija” realizācijai Ls 181 964. 

         2012.gadā darbojās vairāki attīstības un nodarbinātības projekti, kuru realizācija 

turpināsies 2013.gadā: ESF projekts „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas izstrāde”, ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, 

LEADER projekti „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana sporta aktivitātēm Zilupē”, 

„Hokeja laukuma izveide Zilupē”. 

 

Turpmākā Zilupes novada attīstība 2013.gadā. 

 

          2013.gadā Zilupes novada pašvaldība turpinās ieguldīt budžeta līdzekļus novada 

infrastruktūras attīstībā: Zilupes vidusskolas iekšējais kosmētiskais remonts un vecās ēkas 

fasādes remonts, Zilupes pilsētas parka teritorijas labiekārtošanas darbi (estrādes uzbūve, 

trotuāru celiņu uzbūve, hokeja laukuma apgaismojuma ierīkošana), bērnu un rotaļu 

laukumu aprīkojuma iegāde Pasienes un Lauderu pagastā, atpūtas un sporta kompleksa 

iegāde senioriem, pludmales labiekārtošana Zilupes pilsētā, pilsētas ielu asfalta seguma 

atjaunošana. Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” tiek apstiprināta 

mērķdotācija Zilupes pilsētas centrālās katlumājas renovācijai Ls 40 000 apmērā. 

       Turpināsies novada ūdenssaimniecības rekonstrukcijas process, piesaistot ES 

strukturālo fondu finansējumu. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Zilupes LTD” turpinās 

Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē” realizāciju. 

 

 

 

Oļegs Agafonovs 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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Zilupes novada pašvaldības Domes sastāvs 

 

Zilupes novada pašvaldības Dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnijā pašvaldību vēlēšanās: 

Oļegs Agafonovs                                   Domes priekšsēdētājs 

Vitālijs Vaļdens                                     Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Sergejs Fenčenko                                  Domes deputāts 

Marija Meikšāne                                   Domes deputāts             

Vasīlijs Sotčenko                                  Domes deputāts 

Gunārs Smuļko                                     Domes deputāts 

Taīsija Semjonova                                 Domes deputāts 

Vladimirs Ņiķitins                                 Domes deputāts 

Nikolajs Jefimovs                                  Domes deputāts 

Rihards Miškins                                   Domes deputāts 

Sergejs Vanzovičs                                 Domes deputāts 

Ludmila Matvejenko                             Domes deputāts 

Leonīds Osipovs                                    Domes deputāts 

      

Domes sēžu skaits : 2012.gadā izvestas 18 Zilupes novada pašvaldības domes 

sēdes, izskatīti  355 jautājumi.   

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

domes 2009.gada 01.jūlija 2& lēmumu izveidotas šādas pastāvīgās komitejas: 

- pastāvīgā Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs) 

- pastāvīgā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (priekšsēdētāja M.Meikšāne) 

- pastāvīgā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja (priekšsēdētājs 

G.Smuļko)  

  Ar Zilupes novada pašvaldības domes 15.07.2009.3& lēmumu izveidotas sekojošas 

komisijas: 

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

- Zilupes novada Administratīvā komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs 

L.Osipovs); 

- Zilupes novada Zemes un privatizācijas komisija 5 locekļu sastāvā (priekšsēdētāja 

B.Čebotare); 

- Zilupes novada iepirkumu komisija 3 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs V.Vaļdens). 
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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.g.31.jūlija sēdes lēmumu (protokols nr.4, 1.&).Zilupes novada pašvaldība ir vienota 

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

pagasta ( 10788,33 ha), Pasienes pagasta (11025,24 ha), Lauderu pagasta (9100,11 ha). 

Pašvaldības administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. 

 

Iedzīvotāji 

Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļā 2012.gada laikā reģistrētas 17 laulības, 33 dzimšanas 

un  65 miršanas fakti. 

 

Zilupes novada pašvaldības teritorijā kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2013. sastādīja  

3 502 cilvēki. 

                                    

 Iedzīvotāju skaita dinamika Zilupes novada administratīvajā teritorijā 

 

             

1.grafiks Iedzīvotāju skaits Zilupes pilsētā                        2.grafiks Iedzīvotāju skaits Lauderu pagastā 
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3.grafiks Iedzīvotāju skaits Zalesjas pagastā                 4.grafiks Iedzīvotāju skaits Pasienes pagastā 

 

Pašvaldības pārvalde 

1. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Zilupes pilsētā, ir 

nodotas Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā 

ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

         1.1. Zilupes novada pašvaldības centrālā administrācija. 

         1.2. Zilupes novada sociālais dienests. 

         1.3. Zilupes vidusskola. 

         1.4. Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde. 

         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”. 

 

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

nodotas Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā 

ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

2.1. Zaļesjes pagasta bibliotēka. 

 

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

Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

3.1.Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienība. 

3.2.Pasienes pagasta bibliotēka. 

3.3.Pasienes Tautas nams. 

3.4.Pasienes ambulance. 
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     4. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Lauderu pagastā, ir 

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, atšķirīga 

padotība: 

5.1.Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļa. 

5.2.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.Pasienes pagasta pārvaldes 

        6.3.Lauderu pagasta pārvaldes 

        6.4.Speciālistiem un apkalpojošā personāla. 

 

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 privātajās kapitālsabiedrībās: 

8.1. SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”. 

8.2. SIA „ALAAS”. 

 

9. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

9.1. Biedrībā “Latvijas Pilsētu savienība”. 

9.2. Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”. 

9.3.Biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” 

9.4. Latgales plānošanas reģions. 

9.5.Latgales reģiona attīstības aģentūra. 

      10.Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina šādas pagasta pārvaldes: 

10.1. Pasienes pagasta pārvalde. 

            10.2. Lauderu pagasta pārvalde. 
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Bāriņtiesa 

      Zilupes novada bāriņtiesa ir Zilupes novada pašvaldības domes 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 šajā nolikumā 

paredzētās funkcijas.  

2012.gadā: 
Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par 

kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju 

 

       2 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes 

tiesības 
       4 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna 

aprūpes tiesības 
__ 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības 3 
Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības --- 
Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 
 

1 
Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 4 
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 

34 

        9 

22 

3 
Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes 

(audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi 
3 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas 1 
Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu 

uz laiku uzturēties vecāku vai citā ģimenē Latvijā 
--- 

Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu 

uz laiku uzturēties citā ģimenē ārvalstī 
5 

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 4 
Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī 3 
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai 

izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu 

3 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 
        2 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 32 
no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 2 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 1 

Pārskata gadā izpildīto apliecinājumu 

 par kopējo summu 
242 

1510 Ls 
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Sociālā palīdzība Zilupes novadā 
Sociālā dienesta juridiskais statuss un struktūra 

 

Zilupes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – dienests) tika izveidots saskaņā 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 2009.gada 15. jūlija sēdes lēmumu (3.prot., § 5.) 

„Par Zilupes novada sociālā dienesta izveidi”. 

Dienests ir Zilupes novada pašvaldības domes izveidota un pārraudzībā esoša pašvaldības 

iestāde, kas darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 

dienesta nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.  

Dienesta speciālisti pieņem iedzīvotājus Zilupes pilsētā pašvaldības domes ēkā, Lauderu 

pagasta pārvaldes ēkā un Pasienes pagasta pārvaldes ēkā. 

 

Dienesta budžets un saistības 

 

Dienesta darbība 2012.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. 

Dienesta kopējais budžets 2012. gadā sastādīja Ls 99068. Valsts budžeta līdzekļi 

tika piešķirti pašvaldībai garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa 

pabalsta izmaksām. Zilupes novada trūcīgām ģimenēm tika izdalītas 304 Latvenergo 

dāvanu kartes par 500 kWh. 

 

Dienesta darbības pārskats 

 

      Sociālais dienests strādā saskaņā ar iestādes mērķiem:  

 nodrošina pašvaldības un valsts noteikto sociālo pabalstu piešķiršanu un 

izmaksu; 

 nodrošina individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, kurām radušās 

sociālas problēmas un, kuras griežas ar iesniegumu sociālajā dienestā pēc 

palīdzības; 

 veicina personu un ģimeņu sociālo funkcionēšanu, kā arī viņu līdzdalību 

problēmu risināšanā; 

 nodrošina sociālo palīdzību bērniem (bāreņiem, bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm); 

 sadarbojas ar Zilupes novada bāriņtiesu, skolu, pirmsskolas izglītības 

iestādēm, policiju, ģimenes ārstiem, NVA; 

 veic darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem; 

 sniedz sociālo palīdzību personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma 

vietām un bezdarbniekiem; 

 organizē institucionālās aprūpes nodrošināšanu personām, kurām tā 

nepieciešama; 

        Dienestā strādā 2 sociālie darbinieki, 1 sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem, psihologs. Dienestu vada dienesta vadītāja un aizvieto vadītājas vietniece. 

        Neskatoties uz nelielu darbinieku skaitu, sociālā dienesta telpās neveidojās lielas 

rindas un visi klienti tika apkalpoti tajā pašā dienā. Klientu iesniegumu izskatīšana, kā arī 

pabalstu piešķiršana un izmaksa tika nodrošināta likumdošanā paredzētajā laikā. 

Darbinieki regulāri apmeklē dažādus pilnveides kursus. Darba organizācijas uzlabošanai 
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regulāri tiek rīkotas darbinieku sapulces, kur precizējam katra sociālā darbinieka tiešos 

uzdevumus un iespējamo sadarbību starp kolēģiem un institūcijām darba jautājumu 

risināšanā. Turpinām strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmu 

SOPA. Papildus iepriekš noslēgtajiem līgumiem par datu apmaiņu ( ar CSDD, VSAA un 

NVA), tika noslēgts līgums par informācijas sniegšanu arī ar Zemesgrāmatu. 

       Sociālajā dienestā 2012. gadā tika reģistrēti 822 iesniegumi no Zilupes novada 

iedzīvotājiem par vēlmi saņemt sociālo palīdzību. Sociālajā dienestā trīs dienas nedēļā 

strādāja psihologs. Psihologs sniedza bezmaksas konsultācijas dienesta klientiem, kā arī 

visiem novada iedzīvotājiem, kam tā ir nepieciešama (īpaši bērniem).  

Turpinām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām – apzinot cilvēkus, kuriem 

nepieciešama palīdzība. Sveicām cienījamu vecumu sasniegušus novada iedzīvotājus 

jubilejās.  

Dienests nodrošina arī palīdzību personām, kuras vecuma un funkcionālo traucējumu 

dēļ to nevar nodrošināt sev pašas. Aprūpe mājās ir viens no alternatīvās aprūpes veidiem 

Zilupes novadā. Aprūpes pakalpojumus 2012. gadā saņēma 11 novada vientuļie 

iedzīvotāji. Aprūpi mājās nodrošina 10 aprūpētāji. 

 
       

Dienesta darbības rezultāti, vadības pilnveidošanas pasākumi 

 

Dienesta darbu raksturojošie virzieni, kuri tika pildīti 2012. gadā un šo virzienu 

nodrošināšanai izmantoto līdzekļu daudzums: 

 Sociālie pabalsti Zilupes novada iedzīvotājiem – Ls 51844 

 Institucionālā aprūpe pensijas vecuma personām un invalīdiem sociālās 

aprūpes centrā – Ls 23560 

 aprūpes pakalpojumiem bez izmitināšanas (aprūpe mājās pakalpojumi) – Ls 

4900. 

Sadarbībā ar bāriņtiesu cenšamies samazināt to bērnu skaitu, kuri uzturas 

ārpusģimenes aprūpes institūcijā. Cenšamies uzlabot sociālo darbu ar ģimenēm un 

bērniem, lai nebūtu jāizņem bērni no ģimenēm. Bet ārkārtas situācijās bērniem tiek 

meklētas piemērotas audžuģimenes. 

  Dienesta ieņēmumus veidoja Zilupes novada pašvaldības finansējums, ziedojumi 

un dāvinājumi, kā arī piesaistītie projektu līdzekļi (viens sociālais darbinieks darba algu 

saņēma no projekta “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem” līdzekļiem.   

Sadarbībā ar bāriņtiesu cenšamies samazināt to bērnu skaitu, kuri uzturas 

ārpusģimenes aprūpes institūcijā. 2012.gadā ārpus ģimenes aprūpes institūcijās uzturējās 

12 bērni. Cenšamies uzlabot sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, lai nebūtu jāizņem 

bērni no ģimenēm. Bet ārkārtas situācijās bērniem tiek meklētas piemērotas 

audžuģimenes. 
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Kultūras un izglītības iestāžu darbība 2012.gadā 

 
Novada bibliotēkas 

 

          Bibliotēkas ir Zilupes novada domes 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.  

 

 

Pozīcijas nosaukums Zilupes 

pilsētas 

bibliotēka 

Zalesjas 

pagasta 

bibliotēka 

Pasienes 

pagasta 

bibliotēka 

Lauderu 

pagasta 

bibliotēka 

Reģistrēto lietotāju 

skaits 

931 127 187 156 

t.sk.bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
330 31 54 61 

Apmeklējumu skaits 

2012.gadā 

15848 3226 8604 2997 

t.sk.bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
7242 380 2850 1179 

Izsniegumu kopskaits 

2012.gadā 

24602 7266 8113 13379 

t.sk.grāmatas 12359 2734 5821 3832 

       seriālizdevumi 12243 4532 2292 9549 
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
7465 261 2112 5634 

Iekšzemes 

starpbibliotēku 

abonements (SBA) 

- - - - 

BIBLIOTĒKU KRĀJUMS     

Jaunieguvumi (eks.) 621 157 139 185 

t.sk.grāmatas 221 138 127 171 

       seriālizdevumi 400 19(kompl.) 12(kompl.) 14(kompl.) 

Krājums 2012.gada 

beigās (eks.) 

31295 3999 3614 4805 

Krājuma 

komplektēšanai izlietotie 

valsts un pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

1292 722 697 700 

Bibliotekāru skaits 3 1 1 1 
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Zilupes mūzikas un mākslu skola 

 

Īstenojot licencētās un akreditētās mācību programmas „Taustiņinstrumentu spēle”, „Stīgu 

instrumentu spēle”, „Pūšaminstrumentu spēle”, „Vizuāli plastiskā māksla” un „Deja – 

Dejas pamati”, 2012.gadā skolotāji un viņu audzēkņi piedalījās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, festivālos un konkursos. 

 

N Konkursa nosaukums, 

datums, vieta 

Audzēkņa vārds, 

uzvārds, 

Izglītības programma,  

klase 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

Piezīmes 

Valsts konkursi un festivāli 

1

. 

Latvijas mākslas skolu Valsts 

konkurss KOMPOZĪCIJĀ 

04.03.2012., Daugavpils 

mākslas skola – I kārta,  

 

 

 

 

 

 

13.-14.04.2012. Jēkabpils 

mākslas skola – II kārta.  

 4.vizuāli plastiskās 

mākslas audzēkne Anna 

Paula Čilipāne, 

5.vizuāli plastiskās 

mākslas klases audzēknis 

Konstantīns Tupikins, 

6.vizuāli plastiskās klases 

audzēkne Sandra Bule. 

Radošie uzdevumi 

konkursa laikā. 

Skolas ekspozīcijas un I 

kārtas radošo darbu  

Anita Lukača  Pateicības. 

2

. 

20.04.2012. Latvijas mūzikas 

mākslas skolu Profesionālās 

ievirzes IP „Deja – Dejas 

pamati” īstenotāju festivāls 

„Dejotprasme” Rīgas 

Horeogrāfijas vidusskolā.  

2., 4. un5.dejas klases 

audzēkņi.  

Oksana Štrauha, 

Heidi Heinaste 

Priekšnesu

ma 

kvalitātes 

izvērtējum

s tiek 

izdarīts 

mutiski 

skolotāju 

seminārā. 

Reģionālie konkursi 

1

. 

Mūsdienu deju jaunrades 

konkurss 

23.02.2012.- I kārta Zilupē  

22.03.2012. – II kārtā Rēzeknē. 

5.,6. dejas klases 

audzēkņi 

Oksana Štrauha  

 

Pateicība 

Pateicība 

2

. 

I Jāņa Ivanova pianistu 

konkurss „Latgales skicējums” 

09.03.2012. J.Ivanova 

Rēzeknes Mūzikas vidusskola. 

6.klavierspēles klases 

audzēkne Veronika 

Ivanova 

Viktorija 

Gavriļina 

Pateicība 

3

. 

Daugavpils reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu-solistu 

konkurss „Daugavpils-2012” 

12.05.2012. Daugavpils 

mūzikas vidusskolā.  

1.akordeona spēles 

klases audzēkne 

Valērija Lavrenova 

Jekaterina 

Matjušenoka 

Atzinības 

Raksts. 
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4

. 

I Starpnovadu populārās 

mūzikas izpildītāju konkurss-

festivāls. 

31.05.2012., Zilupes TN 

1.-2. klašu vokālā 

ansambļa soliste 

Jeļizaveta Meļņikova  

Vokālais duets Valērija 

Groma un Jūlija 

Dudareva 

Tatjana 

Fenčenko 

Pateicība 

 

 

Skatītāju 

simpātijas 

balva 

 

Skolā labā līmenī ir organizēts arī radošais darbs. Skolas kolektīvs rīkoja ne tikai skolas 

iekšējos radošos pasākumus, kuros piedalās skolas audzēkņi un skolotāji, pieaicinātie 

profesionālie mūziķi un mākslinieki, bet arī aktīvi piedalījās pilsētas, rajona un reģiona 

kultūras dzīvē. Skolā arī notiek kopīgie radošie pasākumi ar citu Latvijas mūzikas un 

mākslas skolu kolektīviem.   

 

 

Datums Pasākuma nosaukums 

Skolas iekšējie pasākumi  

13.01.2012. Jaungada koncerts-izrāde „Čeburaškas un Krokodīla Genas piedzīvojumi”  

11.05.2012. Koncerts, veltīts Starptautiskai Akordeona dienai „Un skanēja 

akordeons”. 

Radošie pasākumi pilsētā 

09.03.2012. Līdzdalība Zilupes BJC organizētajā jauniešu koncertā „Mēs esam”. 

15.03.2012. Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu Mūzikas nedēļai veltīts  

koncerts-izrāde „Krokodīls Gena un Čeburaška ciemos pie Karabasa-

Barabasa”,  Zilupes Pirmsskolas izglītības iestādē. 

06.05.2012. Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu un skolotāju Mātes dienai 

veltīts koncerts Zilupes TN. 

25.08.2012. Skolas audzēkņu un skolotāju līdzdalība Zilupes novada Pilngadības 

svētkos Zilupes Tautas namā . 

16.11.2012. Līdzdalība LR proklamēšanas dienai veltītajā koncertā.  

27.12.2012. Zilupes MMS audzēkņu un skolotāju Ziemassvētku koncerts Zilupes 

sociālās aprūpes centrā. 
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Zilupes vidusskola ar Pasienes struktūrvienību 

Vispārīgs raksturojums 

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. 

Ar Zilupes novada domes 2010. gada 26.marta lēmumu tika reorganizēta Pasienes 

pamatskola un no 2010.gada 1.jūlija izveidota Zilupes vidusskolas struktūrvienība 

Pasienes pamatskola, kas atrodas Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienē 12 km attālumā 

no Zilupes vidusskolas un darbojas saskaņā ar Zilupes vidusskolas nolikumu. 

Zilupes vidusskolā ir divas mācību plūsmas. Pasienes pamatskolā tikai krievu plūsma. 

Skolā realizētās izglītības programmas:  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,  

 vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību mācībvalodas vispārizglītojošā 

virziena programma,  

 pamatizglītības programma, pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas 

programma,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem,   

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, 

 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 

Zilupes vidusskolas akreditācijas termiņš līdz 03.02. 2018. 

Skolā strādā 48 skolotāji (11 skolotāji Pasienes struktūrvienībā), gandrīz visi ar augstāko 

izglītību (viena skolotāja studē), no tiem 8 maģistri. 

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamie mācību kabineti (ESF projektā 

tika renovēti un aprīkoti dabaszinātņu kabineti), mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, stadions, 

bibliotēka, lasītava, interneta klubs, ēdnīca, bufete, aktu zāle.  

2012./2013.gadā skolā mācās 403 skolēni ar pirmskolas izglītības iestādes grupu Pasienes 

struktūrvienībā (informācija uz 2013.gada 27.maiju), ir 30 klašu komplekti. 

Latviešu plūsmā no 1. līdz 12. klasei mācās 136 skolēni. 

Krievu plūsmā 201 skolēns.  

Pasienes struktūrvienībā mācījās 55 skolēni. Sākumskolas klases un 5.,6.klases bija 

apvienotas. 

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos 

gados skolēnu skaits samazinās.   

Ar katru gadu samazinās skolēnu skaits sākumskolā. Sākumskolā ir šogad 10 klases (4 

klases latviešu plūsmā, 4 klases krievu plūsmā un divas apvienotas klases Pasienē). 

Pamatskolā ir divas 5., trīs 6., divas 7.klases, 8. klases un divas 9. klases (pa vienai klasei 

latviešu un krievu plūsmā), Pasienē saglabājas pa vienai klasei 7.- 9.klašu posmā.   

No kopēja bērnu skaita, kuri ir pierakstīti Zilupes novada teritorijā visi (100%) apmeklē 

mācību iestādes. 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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Zilupes vidusskolā mācās bērni ne tikai no Zilupes novada, bet arī no citām pašvaldībām: 

Briģu pagasta, Istras pagasta, Nirzas pagasta u.c. Ludzas novada pagastiem, kā arī no 

Rīgas un Jūrmalas.  

Zilupes vidusskolas finansējums ir 100% no pašvaldības kopīga budžeta. 

No domes līdzekļiem tiek finansēta grāmatu iegāde skolas bibliotēkai un veikts remonts 

garderobēs, mājturības kabinetos zēniem, krievu valodas, informātikas kabinetos un 

administrācijas blokā. Ir izremontētas visas mācību telpas un kabineti.. 

Dome vienmēr atbalsta tieksmes 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.  

Zilupes vidusskolā ir daudz labu tradīciju, skolas pedagoģiskais kolektīvs ir samērā jauns, 

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

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

tālākās gaitas. 

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

skolu beidzējiem un sekmīgi mācās Latvijas Universitātē, Medicīnas akadēmijā, Rīgas 

Ekonomikas augstskolā, Bruņoto spēku akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē u. c. 

Zilupes vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās dažādos projektos.  

Katru gadu mūsu skolēni piedalās LATVENERGO konkursā, laikraksta „Diena” 

konkursā 9. klašu skolēniem „Kas notiek?”. 

Turpinās sadarbība ar “Blend – a – Med”, “Procter & Gamble” un “Always” 

projektiem. 

Mūsu skolēni ļoti aktīvi piedalās novadā rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņi 

ieņem godalgotas vietas un liela skaita skolēnu sasniegumi olimpiādēs ir atzīmēti ar 

Atzinības rakstiem. 

Skolas absolvente Ksenija Lukina  saņems Ministru prezidenta pateicības vēstuli.  

Pēc 2011./2012.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā Zilupes vidusskola ir 

apbalvota ar draudzīgā aicinājuma fonda diplomu. 
Zilupes vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu vispārīgai attīstībai. Daudz skolas 

audzēkņu apmeklē Zilupes mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības nodaļas. 

Audzināšanas darbā liela uzmanība tika veltīta darbam ar vecākiem un skolēnu 

iesaistīšanai ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciņu darbībā. Skola ir labākā 

starp vidusskolām, jo aktīvi piedalās novadā, reģionā un republikā organizētājos 

pasākumos. 

Skolas kolektīvs piedalījās dažādos organizētajos pasākumos un konkursos, kur viņi spēja 

izcīnīt godalgotas vietas. Īpaša uzmanība tika veltīta bērnu aktīvai iesaistīšanai republikas 

mēroga organizētājos pasākumos.  

Prioritārie virzieni audzināšanas darbā 2012./2013.m.g. Zilupes vidusskolā bija: 

 Pilsoniskās apziņas veidošana; 

 Sociāli aktīvas personības audzināšana; 

 Bērnu tiesību aizsardzībai un to izskaidrošana; 

 Savas skolas un dzimtā novada izpēte; 

 Latviešu tautas un minoritāšu tradīciju iepazīšanai un izkopšana; 

 Tolerantās personības audzināšana. 

Konkursi un sacensības: „Mana pilsēta”, „Sporta ģimene”; skolas vakari un pēcpusdienas: 

„Pirmais septembris”, „Skolotāju diena”, „Tehnisko darbinieku diena”, „Mūzikas diena”, 
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„Fukšu vakars”, „Ziemassvētku karnevāls”, „Absolventu tikšanās” ar lielu koncerta 

programmu, „Svētā Valentīna diena”, „Pavasara vakars”, „Mātes diena”, „Lieldienas”. 

Izstādes: „Ziedu”, „Dārzeņu kompozīciju”, „Lieldienu kompozīciju”. 

Koncerti: Poļu kultūras festivāls, Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts, 

Literārā pēcpusdiena, Pilsētas svētkiem veltīts koncerts, Vidusskolas jubilejas vakars  u.c. 

Viens no audzināšanas darba mērķiem ir skolēnu iesaistīšana pilsētā un skolā 

organizētajos pasākumos.  

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

saites ar robežsargiem.  

Šogad ar aizsardzības ministrijas atbalstu tika izveidota Jaunsargu vienība, kur nodarbojas 

vairāk nekā 100 jaunsargi no Zilupes un Pasienes. 

Skolēni aktīvi piedalījās visās akcijās, kuras tika novadītas mūsu valstī.  

Aktīvi strādāja skolēnu līdzpārvalde, kurā tika iesaistīti  visaktīvākie skolēni. Viņi prot 

organizēt dažāda veida pasākumu, pēc skolēnu līdzpārvaldes iniciatīvas skolā ir ievesta 

jauna tradīcija – skolas tehnisko darbinieku diena. 

Pasienes struktūrvienībā tika atjaunota Mazpulka darbība. Skolēni jau piedalījās vasaras 

nometnes darbā, aktīvi strādā projektos, gatavojas noslēguma konferencei Ludzā, 

piedalījās ZPD skatē republikā, kur ieguva godalgotas vietas.  

Liela uzmanība tiek pievērsta pārkāpumu profilaksei un bērniem no nelabvēlīgajām 

ģimenēm. 

Nepārtraukti tiek papildināta bibliotēkas bāze. Bibliotēkā ir trīs datori ar interneta 

pieslēgumu un kopētājs. 

Pēc Informatizācijas projekta realizācijas Pasienes skolā ir atjaunots informātikas kabineta 

aprīkojums, ir arī iegādāts dators Zilupes vidusskolai. 

Skolā darbojas internēta klubs. Ir interneta kioska VIFI pieslēgums skolotāju un skolēnu 

patstāvīga darba vajadzībām. Visi skolotāji ir apmeklējuši datorzinību kursus un savā 

darbā izmanto jaunās mācību tehnoloģijas. 

Skolā darbojas atbalsta personāls: bibliotekārs, logopēds, psihologs (no pašvaldības 

sociālā dienesta), medicīnas māsa. 

Skola bija iesaistījusies projektos, kas paaugstināja skolotāju kompetenci: 

o „Domā citādāk eksaktāk” – piedalījās 9 pedagogi; 

o „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos” – piedalījās 9 pedagogi; 

o „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” – piedalījās 29 pedagogi un ieguva 2., 3. un 4.pakāpi.; 

 

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kuras 

darbību regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments.    

Skolēniem iespējams skolā paēst siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto 80% skolēnu. 62 

skolēni (19%) katru mēnesi saņem Zilupes novada sociālā dienesta piešķirtu sociālās 

palīdzības pabalstu - brīvpusdienas. Pagarinātās grupas skolēniem ir iespēja skolā paēst 

launagu.1.klašu skolēniem Valsts programmas ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana. Skolas bufetē ir iespēja nopirkt pusdienas vai dzērienus (tēju, kafiju, sulas, 

ūdeni) ar pīrādziņiem.  

Skolā tika realizēta programma „Skolas auglis”, kurās rezultātā skolēni saņēma katru 

dienu pa 100 gramiem svaigu augļu.   

2012.gada septembra sākumā jau otro reizi tika organizēta atbalsta akcija ,, Skolēns 

skolēnam”. 
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Zilupes novada pašvaldības finanšu darbības rezultāti 

 
Zilupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

 
Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūra 

2008.gada 

izpilde 

(Ls) 

2009.gada 

izpilde 

(Ls) 

2010.gada 

izpilde 

(Ls) 

2011.gada 

izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

izpilde 

(Ls) 

 

2012/2011 

IEŅĒMUMI      Ls % 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

504 811 365 268 396 643 420 759 465 774 +45 015 +10.7 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

40 774 42 294 51 268 70 706 87 270 +16 564 +23.4 

Azartspēļu nodoklis - - 700 3 500 - -3 500 -100.0 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

520 225 232 275 204 -71 -25.8 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas 

9 614 2 201 1 901 1 689 2 065 +376 +22.3 

Naudas sodi un sankcijas 2 221 1 613 1 258 2 061 5 149 +3 088 +149.8 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

9 894 1 266 5 255 - -255 -100.0 

Ieņēmumi no pašvaldību 

īpašuma iznomāšanas un 

pārdošanas 

2 421 1 854 4 965 4 975 1 760 -3 215 -64.6 

Maksas pakalpojumi 32 923 106 629 40 236 41 504 38 835 -2 669 -6.4 

No valsts budžeta daļēji 

finansēto atvasināto 

publisko personu 

transferti 

- - - - 500 +500 +100.0 

Valsts budžeta transferti 1 276 341 783 000 1 403 384 1 240 298 1 166 600 -73 698 -5.9 

Pašvaldību budžeta 

transferti 

496 789 342 020 35 718 43 117 47 613 +4 496 +10.4 

IEŅĒMUMI KOPĀ: 2 376 308 1 646 370 1 936 310 1 829 139 1 815 770 -13 369 -0.7 

Aizņēmuma saņemšana 250 000 91 347 346 367 120 116 181 964 +61 848 +51.5 

Budžeta līdzekļu 

atlikums uz gada beigām 

339 821 293 144 164 383 91 619 121 306 +29 687 +32.4 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

            

          Zilupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā sastādīja 1 815 

770, kas ir par 0.7 % mazāk kā 2011.gadā (Ls 1 829 139) un izdevumi 2012.gadā sastādīja 

Ls 1 939 443, kas ir par 0.8% vairāk kā 2011.gadā (Ls 1 924 787 ). 

 

        2012.gada beigās naudas līdzekļu atlikums novada budžetā ir Ls 149 213, 2011.gada 

beigās tas bija Ls 100 294. 

 

         No pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem Ls 1 815 770 nodokļu ieņēmumi 

sastādīja  ievērojamu daļu – 30,5% (Ls 553 044). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 

25,6% (Ls 465 774), plāns izpildīts par 99.9%,  un tas ir par Ls 45 015 vairāk kā 

2011.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) – 4,8 % ( Ls 87 270), plāns izpildīts par 

101,0  % un tas ir par Ls 16 564 vairāk kā 2011.gadā. 
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        Nenodokļu ieņēmumi Zilupes novadā 2012.gadā ( Ls 9 178) ir vienā līmenī ar  

2011.gadu ( Ls 9 255). Lielākā nenodokļu ieņēmumu daļa sastāv no ieņēmumiem no 

naudas sodiem, kas uzliek pašvaldības ( Ls 5 149), kas, salīdzinot ar 2011.gadu ir 

palielinājusies par 40% (Ls 2 061). Ieņēmumi, kas gūti no pašvaldības īpašuma pārdošanas 

(3 zemes gabali), sastāda Ls 1 275. Ieņēmumi  no valsts un pašvaldību nodevām (Ls 2 

065) palielinājās, salīdzinot ar 2011.gadu (Ls 1 689).  

        Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2012.gadā Zilupes novadā sastādīja Ls 

38 835, kas ir par Ls 2 669 mazāk kā pērn (Ls 41 504). Šie ieņēmumi sastāda  2,1 % no 

kopējiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem ( Ls 37 341), kas salīdzinot ar 2011.gadu ir 

samazinājusies par Ls 789. 

        Zilupes novada pašvaldības pamatbudžetā 66.9% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja 

transferti - Ls 1 214 713, kas ir par Ls 68 702, t.i. 5.4 % mazāk kā 2011.gadā (Ls 1 283 

415). Šo ieņēmumu izpilde sastādīja  99.8%.Valsts budžeta transferti sastāda Ls 1 166 

600, t.sk. dotācija no PFIF- Ls 627 928, kuras izpilde ir 100% no plānotā. Savukārt 

saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 143 

765  izpildīti par 94.6 %. Pašvaldību budžetu transferti, t.i. ieņēmumi izglītības funkciju 

nodrošināšanai, sastāda Ls 47 613, kas ir par Ls 4 496 vairāk kā pērn. 

 

                  5.grafiks  Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā (%) 
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Zilupes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā sastādīja Ls 1 939 443, kas ir par 0.8% vairāk kā 

2011.gadā (Ls 1 924 787 ). 

 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra (Ls): 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

izdevumi pēc 

ekonomiskajām 

kategorijām 

2008.gada 

izpilde 

(Ls) 

2009.gada 

izpilde 

(Ls) 

2010.gada 

izpilde 

(Ls) 

2011.gada 

izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

izpilde 

(Ls) 

 

2012/2011 

IZDEVUMI      Ls % 

Atalgojums 865 469 733 336 604 204 643 291 649 612 +6 321 +1.0 

Darba devēja VSAOI 203 254 178 319 148 738 155 958 161 718 +5 760 +3.7 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 

7 660 1 782 2 805 1 652 1 655 +3 +0.2 

Pakalpojumi 313 786 225 975 322 808 329 567 372 481 +42 914 +13.0 

Krājumi, materiāli 132 196 85 534 150 551 153 327 108 691 -44 636 -29.1 

Izdevumi periodikas 

iegādei 

7 801 1 715 2 361 3 053 3 235 +182 +6.0 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi 

1 038 906 1 055 2 698 339 -2 359 -87.4 

Procentu izdevumi 6 490 21 760 25 590 28 983 23 948 -5 035 -17.4 

Sociālie pabalsti 42 242 124 835 259 531 254 566 167 037 -87 529 -34.4 

Valsts budžeta 

transferti, dotācijas 

52 682 51 129 69 723 45 905 42 870 -3 035 -6.6 

Kapitālie izdevumi 675 220 309 066 741 258 305 787 407 857 +102 070 +33.4 

Zaudējumi no 

valūtas kursa 

svārstībām 

- 33 - - - - - 

IZDEVUMI KOPĀ: 2 289 838 1 734 390 2 328 624 1 924 787 1 939 443 +14 656 +0.8 
Aizņēmumu atmaksa 35 520 45 204 74 414 91 982 22 604 -69 378 -75.4 

Izdevumi kopā 

ar aizņēmumu 

atmaksu 

2 325 358 1 779 594 2 403 038 2 016 769 1 962 047 -54 722 -2.7 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

         

       2012.gadā no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturēta 21 budžeta 

iestāde. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā izlietoti sekojoši: 

uzturēšanas izdevumi –79 %, t.i.1 531 586 Ls  (2011.gadā 84%-Ls 1 619 000) un  

kapitālie izdevumi- 21% , t.i. Ls 407 857  (2011.gadā 16%-Ls 305 787). 

        Vislielāko īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai- 43.1 %, kas 

izpildīti par 98 % un sastāda Ls 836 270, kas ir par Ls 46 137, t.i. 5.8 % vairāk kā 

2011.gadā (Ls 790 133). 2012. gadā tika veikts Zilupes vidusskolas  iekšējais telpu 

remonts Ls 122 182 kopsummā. 

       Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2012.gadā sastāda Ls 243 409, kas ir vairāk 

par Ls 810 kā pērn (Ls 242 599). Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 95.7 %, un to 

īpatsvars ir 12,6 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” 

iekļauti izdevumi pašvaldības centrālās administrācijas, Pasienes un Lauderu pagasta 
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pārvalžu, centralizētās grāmatvedības uzturēšanai, novada vēlēšanu komisijas darbības 

nodrošināšanai, pašvaldības ņemto aizņēmumu procentu atmaksai, kā arī norēķiniem ar 

citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra (Ls): 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

izdevumi pēc valdības 

funkcijām 

2008.gada 

izpilde 

(Ls) 

2009.gada 

izpilde 

(Ls) 

2010.gada 

izpilde 

(Ls) 

2011.gada 

izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

izpilde 

(Ls) 

 

2012/2011 

IZDEVUMI      Ls % 

Vispārējie valdības 

dienesti 

303 816 262 670 218 730 242 599 243 409 +810 +0.3 

Sabiedriskā kārtība 55 70 - - - - - 

Ekonomiskā darbība 39 602 135 274 579 580 304 998 150 815 -154 183 -50.6 

Vides aizsardzība 5 691 75 659 101 430 14 117 17 705 + 3 588 +25.4 

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana 

671 440 234 737 157 593 347 954 258 292 -89 662 -25.8 

Veselība 14 804 8 426 8 054 11 562 10 819 -743 -6.4 

Kultūra, sports un 

reliģija 

119 445 81 675 98 659 100 856 307 557 +206 701 +204.9 

Izglītība 1 050 428 847 018 1 073 544 790 133 836 270 +46 137 +5.8 

Sociālā aizsardzība 84 557 88 861 91 034 112 568 114 576 +2 008 +1.8 

IZDEVUMI KOPĀ: 2 289 838 1 734 390 2 328 624 1 924 787 1 939 443 +14 656 +0.8 
Aizņēmumu atmaksa 35 520 45 204 74 414 91 982 22 604 -69 378 -75.4 

Izdevumi kopā ar 

aizņēmumu 

atmaksu 

2 325 358 1 779 594 2 403 038 2 016 769 1 962 047 -54 722 -2.7 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

           

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 13 % no kopējiem izdevumiem, 

izpildīti par 91.6 % un sastāda Ls 258 292, kas ir par Ls 89 662 , t.i. 25.8  % mazāki kā 

2011.gadā (Ls 347 954). 2011.gadā veikta Zilupes pilsētas stadiona un siltumtrases 

rekonstrukcija,  uzbūvēti jauni sporta laukumi. ESF projekta ietvaros notiek Zilupes 

novada attīstības programmas izstrāde un teritoriālā plānošana. 

Vides aizsardzības izdevumi sastāda 0.9 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 100% 

un sastāda Ls 17 705, kas ir par Ls 3 588 , t.i. 25.4 % lielāki kā 2011.gadā (Ls 14 117).  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 150 815, kas ir par Ls 154 183 , t.i. 50.6 % 

mazāk kā pērn ( Ls 304 998). 2011.gadā tika veikta Zilupes pilsētas ielu un apgaismojuma 

rekonstrukcija, piesaistot pašvaldības un ES struktūrfondu līdzekļus. 2012.gadā ievērojami 

samazinājās ESF finansējums nodarbinātības projektiem. Izdevumi ekonomiskai darbībai 

sastāda 7.8 % no izdevumiem un izpildīti par 89%. 

Veselības iestāžu uzturēšanai izlietoti Ls 10 819, kas ir par Ls 743 , t.i. 6.4% mazāk kā 

2011. gadā (Ls 11 562). Izdevumi veselībai sastādīja 0.6% no kopējiem izdevumiem un 

izpildīti par 87.8%. 
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   6.grafiks Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa nozarēm 2012.gadā (%) 

 

                                                                                                          

Sociālai aizsardzībai 2012.gadā izlietoti Ls 114 576, kas ir par Ls 2 008 , t.i. par 1.8% 

vairāk kā 2011.gadā (Ls 112 568). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 5.9% no 

kopējiem izdevumiem un  izpildīti par 87.5%.  

 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 307 557, kas ir par Ls 206 701, t.i. 

par 205 % vairāk kā 2011.gadā (Ls 100 856). 2012.gadā veikta Zilupes pilsētas tautas 

nama rekonstrukcija, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Izdevumi kultūrai sastādīja 

15.9% no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 88%. 
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Zilupes novada pašvaldības speciālais budžets 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra (Ls): 

 

Rādītāji 2008.gada 

izpilde 

(Ls) 

2009.gada 

izpilde 

(Ls) 

2010.gada 

izpilde 

(Ls) 

2011.gada 

Izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

Izpilde 

(Ls) 

 

2012/2011 

IEŅĒMUMI      Ls % 

Dabas resursu nodoklis 4 458 1 692 5 011 10 028 5 547 -4 481 -44.7 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

123 88 9 29 40 +11 -37.9 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

26 106 - - - - - 

Maksas pakalpojumi 1 024 12 - - - - - 

Transferti (autoceļu 

fondam) 

180 662 74 912 55 292 64 523 55 215 -9 308 -14.4 

t.sk. neparedzētiem 
gadījumiem 

- - - 9 231 11 585 + 2 354 - 

KOPĀ IEŅĒMUMI 186 293 76 810 60 312 74 580 60 802 -13 778 -18.5 

IZDEVUMI pēc valdības 

funkcijām 

       

Vispārējie valdības dienesti - 54 24 - 5 +5 +100.0 

Vides aizsardzība 7 873 5 487 4 208 6 583 9 214 +2 631 +40.0 

Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

164 913 113 739 54 342 61 286 38 351 -22 935 -37.4 

KOPĀ IZDEVUMI 172 786 119 280 58 574 67 869 47 570 -20 299 -29.9 

Līdzekļu atlikums uz gada 

beigām 

42 696 226 1 964 8 675 21 907 +13 232 +152.5 

Saņemtie ziedojumu un 

dāvinājumu līdzekļi 

2 350 - 4 566 575 50 -525 -91.3 

Ziedojumu un dāvinājumu 

līdzekļu atlikums 

- - 54 - - - - 

Informācijas avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

         Zilupes novada pašvaldības speciālais budžets 2012.gadā izpildīts ieņēmumu daļā 

par 96.1% un sastādīja Ls 60 802, kas ir par Ls 13 778 , t.i. 18.5% mazāk kā 2011.gadā 

(Ls 74 580). Speciālā budžeta  autoceļa fonda līdzekļi 2012.gadā sastādīja Ls 55 215, kas 

ir vienā līmenī ar 2011.gadu (Ls 55 292, neieskaitot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem). 

Savukārt  dabas resursu nodoklis samazinājās par Ls 4 481, t.i. 44.7% un sastādīja 

2012.gadā Ls 5 547 (2011.gadā Ls 10 028).  

        Speciālā budžeta līdzekļi izlietoti 66.1% no plānotajiem un tie sastāda Ls 47 570 

(2011.gadā Ls 67 869), kas ir par 29.9% mazāk kā pērn.  

Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti sekojoši: Ls 38 351  - teritoriju 

apsaimniekošanai, Ls 9 214 -vides aizsardzībai. 

        Zilupes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 100 % izlietoti uzturēšanas izdevumiem Ls 47 570  (2011.gadā 100% vai Ls 

67869 uzturēšanas izdevumiem). 
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Finanšu pārskati 

 
Pārskats par debitoriem ( prasībām) 

Konta Nr. 
Posteņa 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(neto) 

kontu 

uzskaites 
vērtība 

(bruto) 

Uzkrājumi aktīviem 
Neto 

vērtība 

Kopā 

(9.+13.+1

4.+15.) 

pārskat

a 
perioda 

sākumā 

(+) 

palielin
ājums 

(+) 

samazināj

ums (-) 
KOPĀ 

(2.+3.+4.) 

A B 1 2 3 4 5 16 17 

2300 DEBITORI 56 795 5 984 +330 -1 853 4 461 52 334 64 641 

2310 

Pircēju un 

pasūtītāju 

parādi 

9 479 5 984 +330 -1 853 4 461 5 018 6 601 

2314 

Prasības 

starp valsts un 

pašvaldību 

budžeta 

iestādēm 

479     479 837 

2316 

Norēķini ar 

radniecīgajām 

kapitālsabiedrīb

ām 

0 692  -692 0 0 368 

2319 

Pārējie pircēju 

un pasūtītāju 

parādi 

9 000 5 292 +330 -1 161 4 461 4 539 5 396 

2340 
Prasības par 

nodokļiem 
20 770     20 770 32 251 

2341 

Prasības par 

nekustamā 

īpašuma nodokli 

15 757     15 757 27 162 

2342 

Prasības par 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokli 

5 013     5 013 5 089 

2369 

Pārējie 

uzkrātie 

ieņēmumi 

9 943     9 943 7 064 

2390 
Pārējās 

prasības  
16 603     16 603 18 725 

2399 

Pārējās iepriekš 

neklasificētās 

prasības 

16 603     16 603 18 725 
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Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

(Ls) 

Pārskata 

perioda 

sākumā (Ls) 

5000 KREDITORI 850 380 643 055 

5100 Ilgtermiņa saistības  629 122 476 503 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi  629 122 476 397 

5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 629 122 476 397 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 106 

5154 
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem 

ziedojumiem un dāvinājumiem 
0 106 

5200-5900 Īstermiņa saistības 221 258 166 552 

5210 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 29 239 22 604 

5212 Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 29 239 22 604 

5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem  19 035 5 731 

5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 6 331 5 681 

5312 Saistības par pamatbudžeta norēķiniem 0 50 

5316 Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām 12 704 0 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem  33 445 517 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības  69 914 75 304 

5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 46 467 50 082 

5422 
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem 
11 149 12 002 

5424 
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
6 529 6 517 

5425 
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas 

maksai par aizņēmumiem no Valsts kases 
5 769 6 703 

5500 
Īstermiņa  saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas 

Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem 
24 210 33 731 

5545 Pērējās īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem 24 210 33 731 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus)  
15 330 14 849 

5610 Norēķini par darba samaksu 14 949 14 705 

5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 14 949 14 705 

5620 
Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot 

nodokļus) 
381 144 

5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem 333 100 

5629 Citi ieturējumi 48 44 

5700/5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi  15 245 12 936 

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 710 4 072 

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 372 8 694 

5729 Pārējie nodokļi 163 170 

5800/5810 Pārējās īstermiņa saistības 13 648 0 

5812 Norēķini par stipendijām 13 648 0 

5900/5910 Nākamo periodu ieņēmumi  1 192 880 

5911 Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem 233 0 

5914 
Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem 
106 128 

5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi 853 752 
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Pārskats par aizņēmumiem  

 

 

Pārskats par galvojumiem 

 

 

 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 
parakstīšanas 

datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Valūta
s 

apzīm

ējums 

Aizņēmuma 

līguma 
summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(Ls) 

 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(Ls) 

Valsts 

kase 

Zilupes vidusskolas 

ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

20.11.2002 20.10.2012 LVL 25 000 

 

 

2 500 

 

 

0 

Valsts 

kase 

Zilupes vidusskolas stadiona 

rekonstrukcija 
02.06.2003 20.06.2015 LVL 150 000 

 

35 000 

 

25 000 

Valsts 
kase 

Asfaltbetona seguma 
atjaunošanai 

09.09.2008 20.08.2033 LVL 250 000 
 

219 688 

 

209 584 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta "Lauderu ciema 

ielu rekonstrukcija" īstenošanai 
24.07.2009 20.06.2019 EUR 52 058 

 

24 190 

 

24 190 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta "Pasienes 

ciema ielu rekonstrukcija" 
īstenošanai 

24.07.2009 20.06.2019 EUR 39 289 

 

 

22 920 

 

 

22 920 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta realizācijai 

„Zilupes pilsētas ielu un 
apgaismojuma rekonstrukcija” 

26.08.2010. 20.08.2020. LVL 262 330 

 

83 538 

 

83 538 

Valsts 

kase 

KPFI projekta 
„Energoefektivitātes 

paaugstināšana Zilupes 

vidusskolā” īstenošana 

26.08.2010. 20.08.2015. LVL 89 453 

 

 

35 137 

 

 

35 137 

Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Zilupes 

pilsētas stadiona rekonstrukcija” 

īstenošanai 

11.08.2011. 20.07.2021. LVL 114 722 
 

 76 028 

 

76 028 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta „Zilupes 

pilsētas tautas nama 

rekonstrukcija” īstenošanai 

31.10.2012. 20.10.2022. LVL 181 964 
 

0 

 

181 964 

Kopā x x x x 1 164 816 499 001 658 361 

Aizdevējs Mērķis 

 
 

Aizņēmējs Līguma 
parakstīšanas 

datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Valū

tas 

apzī
mēju

ms 

Aizņēmu

ma līguma 
summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(Ls) 

 

 

Pārska

ta 

period

a 

beigās 

(Ls) 

Finanšu 
ministrija 

Kohēzijas fonda projekta 

"Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā" 

SIA 

"Austrumlat
gales 

atkritumu 

apsaimnieko
šanas 

sabiedrība 

13.11.2006 13.11.2026 EUR 22 716 19 768 

 

 

 

 

18 450 
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Zilupes novada pašvaldības budžets 2013.gadam 

 
Zilupes novada pašvaldības 2013.g.31. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par 

2013.gada budžetu” (prot.nr.1,2&) 

 
Rādītāji 2013.gada plāns 

Pamatbudžeta ieņēmumi 1 717 929 

Nodokļu ieņēmumi 538 198 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 474 181 

Nekustamā īpašuma nodoklis 64 017 

Nenodokļu ieņēmumi 5 500 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 100 

Valsts (pašvaldību)nodevas 2 200 

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 3 000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0 

Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 200 

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 38 720 

Transferti 1 135 511 

Valsts budžeta transferti 1 090 511 

Pašvaldību budžetu transferti 45 000 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 127 306 

Aizņēmuma saņemšana - 

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu un 

saņemtajiem aizdevumiem 

1 845 235 

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 1 815 996 

Vispārējie valdības dienesti 261 053 

Ekonomiskā darbība 151 145 

Vides aizsardzība 19 555 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 402 370 

Veselība 12 200 

Atpūta, kultūra un reliģija 116 118 

Izglītība 709 057 

Sociālā aizsardzība 144 498 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām 0 

Aizņēmumu atmaksa -29 239 

Kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielinājums 0 

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un pamatkapitāla 

palielinājumu 

1 845 235 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gada plāns 

Dabas resursu nodoklis 5000 

Procentu maksājumi par konta atlikumu 20 

Mērķdotācija no autoceļu fonda 49816 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 21907 

Ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu 76743 

Speciāla budžeta izdevumi  

Uzturēšanas izdevumi 76743 

Kapitālie izdevumi 0 

Izdevumi kopā 76743 
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

  

2008.gads, 

Atlikusī 

vērtība, Ls 

 

2009.gads, 

Atlikusī 

vērtība, Ls 

 

2010.gads, 

Atlikusī 

vērtība, Ls 

 

2011.gads, 

Atlikusī 

vērtība, Ls 

 

2012.gads, 

Atlikusī 

vērtība, Ls 

Izmaiņas 

2012.gadā 

salīdzinot ar 

2011. gadu, 

Ls 

Dzīvojamo ēku 

vērtība 

72 021 69 731 67 576 65 960 69 514 +3 554 

Nedzīvojamo 

ēku vērtība 

724 848 808 908 1 023 719 1 002 569 1 198 261 +195 692 

Transporta 

būvju vērtība 

1 673 152 1 247 999 964 245 901 670 662 140 -239 530 

Zemes vērtība 543 204 563 006 611 838 614 057 615 022 +965 

Citu celtņu un 

būvju vērtība 

270 584 256 221 400 638 630 312 665 760 +35 448 

Kopā 3 283 809 2 945 865 3 068 016 3 214 568 3 210 697 -3 871 

 

        Zilupes novadā kopumā Zemesgrāmatā ierakstīta zeme 82,45 ha kopplatībā un 116 

847 Ls kopsummā. 2012.gadā Zemesgrāmatā ierakstīta Zilupes Mākslu skolas ēka ar 

garāžu un šķūni, ēka Brīvības ielā,18, katlumājas ēka Raiņa ielā,15a un 6 zemes gabali 

4,5809 ha kopplatībā. Pavisam bilancē atspoguļota zeme 1 288.6 ha kopplatībā ar bilances 

vērtību 615 022 Ls.  Izsolē pārdoti 3 zemes gabali, kuri bija pārvietoti no pamatlīdzekļiem 

uz krājumiem, turētiem pārdošanai. Ieņēmumi no pārdošanas sastāda 1 275 Ls. 
      

       Novada pašvaldībai ir ierakstītas Zemesgrāmatā 19 nedzīvojamās ēkas, skolas stadions un 59 

dzīvojamās mājas un 3 dzīvokļi. Zilupes novadā kopumā uzskaitīti ceļi 168.46 km garumā un 

ielas 31.39 km garumā, t.sk. Zilupes pilsētā 25.24 km.     

       7 .grafiks Pašvaldības teritorijas zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 
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Pašvaldības kapitāla vērtības raksturojums 

 
Zilupes novada pašvaldībai ir sekojošie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 

Nr. 

p.k. 

Kapitālsabiedrība

s nosaukums 

Ieguldījums uz 
31.12.2009. 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2010

. 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2011

. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2012. 

(Ls) 

Līdzdalīb

as daļa 

pamatka

pitālā, % 

1. SIA „Zilupes 

LTD” 

2 398 0 0 0 0 100 

2. SIA „Zilupes 

veselības un 

sociālās aprūpes 

centrs” 

53 752 52 155 52 983 -1 152 51 831 100 

3 SIA „Bidrija” 18 080 17 784 15 980 -5 540 10 440 100 

4. SIA 

„Austrumlatgale

s atkritumu 

apsaimniekošan

as sabiedrība” 

11 637 11 637 11 637 0 11 637 3.26 

5. SIA „Ludzas 

lauku tūrisma 

aģentūra” 

1 400 1 400 1 400 0 1 400 12.96 

 Kopā: 87 267 82 976 82 000 -6 692 75 308 x 

 
               Kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2012.gadā : 

SIA „Zilupes LTD” - zaudējumi (-901 Ls ) 

SIA „Zilupes veselības un aprūpes centrs”- zaudējumi (-2 952 Ls) 

SIA „Bidrija” – zaudējumi (-1 284 Ls). 
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Pašvaldībā veiktie  pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

2012.gadā turpinājās  vairāku attīstības projektu realizācija  

 

Projekta 

nosaukums 

Darbi Kopējās projekta 

izmaksas, Ls 

Pašvaldības 

finansējums

, Ls 

Fonda 

finansējums

, Ls 

Valsts 

finansējums, Ls 

ERAF projekts 

„Izglītības iestāžu 

informatizācija” 

 

Zilupes vidusskolas un Pasienes 

pamatskolas lokālo tīklu 

atjaunošana 

 

3 200 

  

3 200 

 

 

ESF projekts 

„Pedagogu 
konkurentspējas 

veicināšana 

izglītības sistēmas 
optimizācijas 

apstākļos” 

Pedagogu apmācība 35 523  35 523  

ESF projekts 
„Savu rītdienu 

veidosim šodien” 

Speciālistu iesaistīšana 

pašvaldības darbā (projektu 

vadītājs un sociālais darbinieks) 

17 689  17 689  

ESF projekts 
„Zilupes novada 

teritorijas 

plānojuma un 
attīstības 

programmas 

izstrāde’ 

Zilupes novada teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.g.izstrāde, 

Zilupes novada attīstības 

programmas 2013.-

2025.g.izstrāde 

43 483  43 483  

ELFLA projekts 

„Zilupes pilsētas 

Tautas nama 
rekonstrukcija” 

Zilupes pilsētas Tautas nama ēkas 

rekonstrukcijas darbi, jumta un 

fasādes remonts, iekšējais 

kosmētiskais remonts 

210 514 80 052 130 462  

LEADER projekts 

„Bērnu rotaļu 

laukumu izveide”, 

Bērnu rotaļu kompleksa 

uzstādīšana Zilupes pilsētas parkā 
9 822 3  522 6 300  

LEADER projekts 
„Jauniešu aktīvas 

atpūtas laukuma 

izveide Zilupē”, 

Jauniešu rotaļu kompleksa 

uzstādīšana Zilupes pilsētas parkā 
11 731 5 431 6 300  

LEADER projekts 

Materiāltehniskās 

bāzes 

pilnveidošana 

kultūrvēsturiskās 

vides un tradīciju 
saglabāšanai 

Zilupes novadā”. 

Tautas tērpu izgatavošana Zilupes 

pilsētas Tautas nama pašdarbību 

kolektīviem ( 2 komplekti), 

klavieru iegāde. 

8 233 2 110 6 123  

LEADER projekts 

Materiāltehniskās 
bāzes 

pilnveidošana 

sporta aktivitātēm 
Zilupē 

Sporta trenažieru iegāde Zilupes 

vidusskolā, sporta trenera 

atalgojums pusgada laikā. 

8 443 2 143 6 300  

LEADER projekts 

„Hokeja laukuma 

izveide Zilupē”. 

 

Hokeja laukuma bortu 

izgatavošana Zilupes pilsētas 

parkā 

14 399 8 099 6 300  
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Teritorijas plānojumi  

          Zilupes novada pašvaldības 29.09.2009.gada domes sēdē (protokols Nr.7) tika 

skatīts jautājums par novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu un tika 

pieņemts lēmums: izdot saistošos noteikumus Nr.4 ”Par Zilupes novada teritorijas 

plānojumiem”. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts Zilupes novada 

teritorijas plānojums, kas sastāv no: 

     1.Zilupes novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Zilupes novada domes 

2006.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Zilupes novada teritorijas plānojums 

2006.-2018.gadam”.  

     2.Pasienes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Pasienes pagasta padomes 

2006.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Pasienes pagasta teritorijas 

plānojums 2006.-2018.gadam”. 

     3.Lauderu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lauderu pagasta padomes 

2008.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Lauderu pagasta teritorijas plānojums 

2006.-2018.gadam” (kopā ar Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem)”. 

       Saskaņā ar Zilupes novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Zilupes novada 

teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Plānošanas 

dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas izstrāde” ietvaros. 

       Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Zilupes novada 

domes sēdes 27.01.2011. lēmumu Nr.1,13§, pamatojoties uz Darba uzdevumu un likumu 

„Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.) un MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 

       Saskaņā ar 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pārejas 

noteikumu 8.pantu Zilupes novada pašvaldība 24.04.2012. pieņēma lēmumu Nr.6,2§ par 

to, pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem tiks pabeigta Teritorijas plānojuma 

izstrāde. 

    Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi, tika ievietoti paziņojumi laikrakstos „Latvijas 

vēstnesis”, „Ludzas Zeme” un „Zilupes novada vēstis”, kā arī pašvaldības mājas lapā: 

www.zilupe.lv 

    Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 8.februārī pieņēma lēmumu Nr.6 „Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. Zilupes novada 

pašvaldība 26.09.2012. pieņēma lēmumu Nr.13, 5§ par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 
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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. 

2012.gadā pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas 

apgabala Toločinas apgabala administratīvo centru – pilsētu Toločin, kur dzīvo 10 200 

iedzīvotāju. 

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 2010.gadā 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. 

        Pašvaldība sadarbojas ar Latgales reģionālo televīziju, kura vairākas reizes mēnesī 

sagatavo sižetus par novada aktuālajiem notikumiem. 2012.gadā dome noslēdza līgumu ar 

SIA „Radio NR” par informatīvo materiālu izveidošanu radio ēterā par pašvaldības darbu 

un rīkotajiem pasākumiem. 

        No 2011.gada februāra mēneša tiek izdots bezmaksas pašvaldības informatīvais 

izdevums „Zilupes novada vēstis”. 

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

        

http://www.zilupe.lv/
mailto:dome@zilupe.lv
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